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Od Redakcji
Administratio Locorum 11(2) zawiera 16 opracowañ powiêconych tematyce ujmowanej jako planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej. Dotycz¹ one zagadnieñ finansowania rozwoju i ochrony obszarów wiejskich. Przedstawiono dotychczasowe osi¹gniêcia
zwi¹zane z ochron¹ rodowiska przyrodniczego, mo¿liwociami finansowania dzia³añ
proekologicznych i kszta³towaniem przestrzeni obszarów wiejskich z uwzglêdnieniem
uwarunkowañ ekologicznych, zasad rozwoju zrównowa¿onego i ³adu przestrzennego. Publikacjê dofinansowano ze rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Stanis³aw Bacior opracowa³ metodê szacowania wp³ywu autostrady na grunty rolne
i przedstawi³ jej zastosowanie na przyk³adzie projektowanego odcinka autostrady A4 pomiêdzy Brzozówk¹ a Now¹ Jastrz¹bk¹ w województwie ma³opolskim.
Bogus³awa Baran-Zg³obicka, Leszek Gawrysiak i Wojciech Zg³obicki dokonali próby
oceny zwi¹zku miêdzy wybranymi cechami rodowiska naturalnego, takimi jak: powierzchnia gleb nalessowych, powierzchnia zajêta przez w¹wozy, powierzchnia obszarów
o okrelonych spadkach, a wskanikami dotycz¹cymi stanu rodowiska oraz rozwoju
spo³eczno-ekonomicznego gmin.
Badania percepcji krajobrazu w ramach procesu planowania przestrzeni s¹ tematem
opracowania Sebastiana Bernata. Wskazano mo¿liwoci wykorzystania badañ percepcji
w planowaniu krajobrazu na obszarach wiejskich.
Celem opracowania Anny Bielskiej jest przedstawienie merytorycznych problemów
cyfryzacji analogowych map glebowo-rolniczych, które wynikaj¹ miêdzy innymi ze
zmian u¿ytkowania i przeprowadzonych melioracji.
Gabriela Czapiewska ujê³a strukturê krajobrazu wiejskiego w kontekcie wielofunkcyjnego oraz zrównowa¿onego rozwoju wsi, którego zasadniczym celem jest poprawa sytuacji ekonomicznej mieszkañców wsi poprzez rozwijanie ró¿nych form aktywnoci spo³ecznej, gospodarczej i kulturowej.
W pracy Marka Garbowskiego i Jaros³awa Skorwidera przedstawiono rolê banków
spó³dzielczych w finansowaniu rozwoju obszarów wiejskich. G³ówn¹ domen¹ dzia³alnoci tych instytucji jest wiadczenie us³ug finansowych dla rolnictwa, drobnej przedsiêbiorczoci i jednostek samorz¹du terytorialnego.
Zespó³ autorów: Anna Hakuæ-B³a¿owska, Konrad Turkowski, Krzysztof Kupren
i Tomasz Kajetan Czarkowski zaprezentowa³ teoretyczn¹ koncepcjê realizacji turystyki
w powi¹zaniu ze zrównowa¿onym rozwojem obszarów wiejskich. Praca stanowi próbê
okrelenia mo¿liwoci rozwoju turystyki na obszarach wiejskich Warmii i Mazur.
Bartosz Jawecki, Katarzyna Tokarczyk-Dorociak i Marcin Sobota przedstawili
problematykê wspierania dzia³añ i przedsiêwziêæ proekologicznych realizowanych przez
mieszkañców gminy miejsko-wiejskiej Strzelin.
Mariusz Kistowski w pracy napisanej w jêzyku angielskim zaprezentowa³ rezultaty
analizy 16 sieci monitoringu rodowiska w Polsce, funkcjonuj¹cych w latach 20002009.
Wyniki badañ opracowano w uk³adzie gminnym, ze szczególnym uwzglêdnieniem obszarów wiejskich.

W pracy Anny Ko³odziejczak i Romana Rudnickiego przedstawiono wyniki dzia³añ
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w aspekcie przestrzennym, ukierunkowane na
poprawê rodowiska przyrodniczego. Opisane dzia³ania dotyczy³y w szczególnoci: wspierania dzia³alnoci rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania,
wspierania przedsiêwziêæ rolnorodowiskowych i zalesiania gruntów.
Emilia Marks przedstawi³a wp³yw zagospodarowania turystycznego na przekszta³cenia krajobrazów wiejskich. W opracowaniu zdefiniowano dzia³ania w zakresie rozwoju
infrastruktury pozwalaj¹ce na zachowanie atrakcyjnych walorów krajobrazu.
Marek Marks i Micha³ Markowski wskazali obszary konfliktowe miêdzy funkcjonowaniem nowoczesnego rolnictwa a zachowaniem, ochron¹ i kszta³towaniem ró¿norodnoci agroekosystemów i krajobrazów.
Tomasz Olenderek przedstawi³ i scharakteryzowa³ ród³a informacji o nazwach miejscowych na przyk³adzie obszarów lenych. Znacz¹ca rola lenictwa w zrównowa¿onym
rozwoju obszarów wiejskich powoduje, ¿e coraz wiêksze znaczenie odgrywaj¹ sposoby
zbierania, przetwarzania, analizowania i udostêpniania informacji o lasach.
Adam Pawlewicz i Katarzyna Pawlewicz przedstawili zmiany w poziomie nak³adów
inwestycyjnych na ochronê rodowiska obszarów wiejskich na przyk³adzie województwa
warmiñsko-mazurskiego, wykazuj¹c wysok¹ dynamikê inwestycji w rodki trwa³e s³u¿¹ce
ochronie rodowiska w latach 20022010.
W opracowaniu Iwony Po³uchy i Emilii Marks ukazano zasady oceny walorów przyrodniczych i kulturowych krajobrazu gminy Reszel pod k¹tem mo¿liwoci rozwoju turystyki. Umiejêtne kszta³towanie krajobrazu jest podstaw¹ racjonalnego gospodarowania
zasobami ka¿dej gminy i sprzyja rozwojowi spo³eczno-gospodarczemu.
Iwona Po³ucha i Jan ukovskis w pracy napisanej w jêzyku angielskim przedstawili
porównanie obecnego stanu przestrzeni wiejskiej z ogóln¹ koncepcj¹ rozwoju obszarów
wiejskich na przyk³adzie Polski i Litwy, w kontekcie reform prowadzonych w ramach
Unii Europejskiej.
Zaprezentowana tematyka dotycz¹ca finansowania rozwoju i ochrony obszarów wiejskich potwierdza interdyscyplinarnoæ gospodarki przestrzennej. Zaproponowane rozwi¹zania i przedstawione analizy mog¹ znaleæ zastosowanie w dzia³aniach poprawiaj¹cych
stan rodowiska i pozytywnie wp³ywaj¹cych na rozwój zrównowa¿ony oraz ³ad przestrzenny.
Przewodnicz¹cy Rady Naukowej
serii Administratio Locorum

prof. dr hab. in¿. Ryszard róbek
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ODDZIA£YWANIE AUTOSTRADY NA GRUNTY ROLNE
NA PRZYK£ADZIE ODCINKA BRZOZÓWKA
 NOWA JASTRZ¥BKA
Stanis³aw Bacior
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Streszczenie. Opracowano uproszczon¹ metodê szacowania oddzia³ywania budowy autostrady na grunty rolne. Pozwala ona na okrelenie wszystkich wa¿niejszych strat
zwi¹zanych z wymienionymi w literaturze kierunkami tego oddzia³ywania. Podstaw¹ do
ustalenia rozpatrywanych strat jest analiza zmiennoci u¿ytkowania gruntów i klas bonitacyjnych oraz rozmieszczenie dróg dojazdowych do gruntów wzd³u¿ osi projektowanej
autostrady. Przyjêt¹ miar¹ wielokierunkowego oddzia³ywania autostrady na grunty rolne
jest pewna odmiana wartoci gruntów, przy której okrelaniu uwzglêdniono jedynie
zró¿nicowanie ich przydatnoci do produkcji rolniczej. Wartoæ ta jest wiêc miernikiem
waloryzacji przydatnoci gruntów do produkcji rolniczej. Przyjêtym miernikiem oddzia³ywania autostrady nie jest wiêc wartoæ rynkowa, a wielkoci strat bêd¹ zbli¿one do
siebie jedynie w rejonach typowo rolniczych, gdzie g³ównymi atrybutami kszta³tuj¹cymi
cenê gruntów s¹ ich mo¿liwoci produkcyjne. Opracowan¹ metodê przedstawiono na
przyk³adzie projektowanego odcinka autostrady A4 d³ugoci oko³o 14 km, przebiegaj¹cego miêdzy Brzozówk¹ a Nowa Jastrz¹bk¹. Budowa jednego kilometra rozpatrywanego odcinka autostrady spowoduje obni¿enie wartoci gruntów rolnych wynosz¹ce 1154 jednostki zbo¿owe. Toksyczne oddzia³ywanie autostrady powoduje oko³o 80-procentow¹ utratê
wartoci gruntów rolnych. Pozosta³e 20% utraty ich wartoci wi¹¿e siê z przyrostem
transportu i pogorszeniem roz³ogu dzia³ek.
S³owa kluczowe: wartoæ gruntów rolnych, oddzia³ywanie autostrady, roz³óg
gospodarstwa, jakoæ gruntów rolnych.

WPROWADZENIE
Oceniono oddzia³ywanie budowy autostrady na grunty za pomoc¹ metody uproszczonej pozwalaj¹cej prowadziæ wstêpn¹ ocenê w fazie okrelania przebiegu trasy [Harasimowicz 1998, Bacior i Harasimowicz 2002, Bacior 2003, Bacior i Harasimowicz 2005].
Adres do korespondencji  Corresponding author: Stanis³aw Bacior, Katedra Geodezji Rolnej,
Katastru i Fotogrametrii, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul. Balicka 253a, 30-198 Kraków,
e-mail: rmbacior@cyf-kr.edu.pl
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W ramach ustaleñ wstêpnych okrelono: zmiennoæ jakoci gleb na trasie autostrady,
rozmieszczenie dróg i wiaduktów autostradowych, powierzchnie gruntów rolnych, do
których dojazdy wi¹¿¹ siê z przekroczeniem pasa autostrady, parametry roz³ogów dzia³ek
przeciêtych autostrad¹ oraz rozmieszczenie pasów zieleni ochronnej. Wymienione dane
stanowi³y podstawê do okrelenia zmian, w zwi¹zku z budow¹ autostrady, cech gruntów
decyduj¹cych o ich przydatnoci produkcyjnej. Wykorzystano je póniej do ca³ociowego oszacowania wp³ywu budowy autostrady na grunty rolne.
Zastosowana metoda pozwala na ca³ociowe oszacowanie oddzia³ywania autostrady
na grunty rolne obejmuj¹ce [Wilkowski 1995, Harasimowicz 1998] utratê gruntów przejmowanych pod pas drogowy, obni¿enie mo¿liwoci produkcyjnych gruntów po³o¿onych
w pobli¿u autostrady oraz pogorszenie roz³ogu gospodarstw przeciêtych autostrad¹.
Przyjêt¹ miar¹ wielokierunkowego oddzia³ywania autostrady jest pewna odmiana wartoci tych gruntów, przy której okrelaniu uwzglêdniono jedynie ich przydatnoæ produkcyjn¹ [Hopfer 1991, Cymerman 1992, Harasimoiwicz 1996]. Wartoæ ta jest wiêc w istocie
miernikiem waloryzacji przydatnoci rolniczej gruntów do produkcji rolniczej.
Przedstawiona metoda ma charakter uproszczony, co znacznie zmniejsza jej pracoch³onnoæ i pozwala na wykorzystanie jej w trakcie oceny rozpatrywanych wariantów
przebiegu trasy autostrady. Procedurê obliczeniow¹ zwi¹zan¹ z okreleniem oddzia³ywania autostrady zautomatyzowano za pomoc¹ opracowanego programu komputerowego,
co dodatkowo u³atwia jej zastosowanie.
CHARAKTERYSTYKA BADANEGO ODCINKA AUTOSTRADY A4
Autorsk¹ metodê oceny oddzia³ywania autostrady na grunty rolne zastosowano na
odcinku Brzozówka  Nowa Jastrz¹bka o d³ugoci oko³o 14 kilometrów. Obszar ten po³o¿ony jest na terenie gminy Lisia Góra w województwie ma³opolskim. Analizowany odcinek autostrady przebiega przez piêæ wsi: Brzozówkê, Zaczarnie, Stare ¯ukowice, ¯ukowice Nowe, Now¹ Jastrz¹bkê (rys. 1).
Poprawnie poprowadzona trasa autostrady powinna przebiegaæ wzd³u¿ granic wsi,
w mo¿liwie du¿ej odleg³oci od wiêkszych skupisk zabudowy. Taki jej przebieg umo¿liwia
ograniczenie przyrostu transportu rolnego powodowanego odciêciem gruntów od siedlisk oraz zmniejsza uci¹¿liwoæ wzmo¿onego ruchu samochodowego dla okolicznych
mieszkañców. Przebieg projektowanej autostrady na rozpatrywanym odcinku spe³nia
w stosunkowo du¿ym stopniu przedstawione wymagania. Jej trasa po³o¿ona jest w pobli¿u granic wsi. Omija g³ówne centra osadnicze wsi w mo¿liwie najwiêkszej od nich odleg³oci. Omija równie¿ wiêksze pasma zwartej zabudowy, a gdy nie jest to mo¿liwe 
przecina w miejscach, w których jej gêstoæ jest najmniejsza.
Badany odcinek projektowanej autostrady A4 przecina 91 dróg, z których siedem
wyposa¿onych bêdzie w wiadukty autostradowe. S¹ to jednak w wiêkszoci drogi zabezpieczaj¹ce transport tylko do dzia³ek, na których siê znajduj¹. Wiadukty autostradowe
odleg³e s¹ od siebie rednio o 1945 m. Odleg³oæ miêdzy nimi jest jednym z wyjciowych parametrów s³u¿¹cych do oceny oddzia³ywania autostrady na wzrost transportu
rolnego. Du¿a liczba wiaduktów oraz niewielka odleg³oæ miêdzy nimi wskazuje na ma³y
wp³yw budowy autostrady na przejazdy do gruntów.
Acta Sci. Pol.
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Rys. 1. Autostrada A4 z zaznaczonym badanym odcinkiem miêdzy Brzozówk¹ i Now¹
Jastrz¹bk¹
Fig. 1. The A4 Motorway with a marked section between the towns of Brzozówka and
Nowa Jastrz¹bka

Przeciêtna odleg³oæ miêdzy drogami przeciêtymi autostrad¹ wynosi 151 m. Na podstawie tych odleg³oci mo¿na oszacowaæ gêstoæ dróg rolniczych w pobli¿u autostrady.
Wynosi ona oko³o 70 m/ha.
Szacuj¹c oddzia³ywanie badanego odcinka autostrady na grunty rolne, przyjêto, ¿e
szerokoæ autostrady jest zbli¿ona do maksymalnej i wynosi 70 m, bez uwzglêdniania pasów zieleni ochronnej. Za³o¿ono równie¿, ¿e pasy ochronne maj¹ szerokoæ 30 m. Ca³kowita szerokoæ pasa autostradowego wynosiæ bêdzie od 70 do 130 m, zale¿nie od wystêpowania pasów ochronnych, po jednej lub obu jej stronach. Przyjêcie takich za³o¿eñ umo¿liwi³o
oszacowanie stosunkowo wysokich kosztów wykupu szerokiego pasa autostrady. Koszty te
mog¹ byæ odpowiednio zmniejszane, stosownie do rzeczywistej szerokoci tego pasa.
Je¿eli przeciêtna szerokoæ badanego odcinka autostrady wynosi 70 m, to wynika
z tego, ¿e pasy ochronne nie wystêpuj¹.
WP£YW AUTOSTRADY NA JEDNOSTKOW¥ WARTOÆ GRUNTÓW
Ceny gruntów przejmowanych pod budowê autostrady zmieniaj¹ siê w badanych wsiach, wynosz¹ od 73 do 90 jedn. zbo¿./ha. Najwy¿sze by³y we wsiach Brzozówka i Zaczarnie (89,88 jedn. zbo¿./ha). Najmniejsz¹ przydatnoæ do produkcji rolniczej
i wartoæ wynosz¹c¹ 73,02 jedn. zbo¿./ha maj¹ grunty po³o¿one we wsiach Stare ¯ukowice
i Nowa Jastrz¹bka. Jakoæ gruntów wynosi tam oko³o 35 punktów, a rednia powierzchAdministratio Locorum 11(2) 2012
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nia dzia³ek nie przekracza 87 arów. Cena ziemi przejmowanej pod budowê autostrady nie
jest zbyt zró¿nicowana (podobnie jak jej bonitacja).
Ceny gruntów po³o¿onych w strefie toksycznego oddzia³ywania autostrady s¹ oczywicie znacznie ni¿sze ni¿ terenów przejmowanych pod jej budowê. W badanych wsiach
wynosz¹ one 4454 jedn. zbo¿./ha.
Ceny gruntów, do których wzrosn¹ odleg³oci z siedlisk po wybudowaniu autostrady, zmieniaj¹ siê we wsiach i wynosz¹ od oko³o 60 do 77 jedn. zbo¿/ha.
Grunty odciête od siedlisk pasem autostrady, z wyd³u¿onym dojazdem przez wiadukty, maj¹ obni¿on¹ cenê o oko³o 32 do 26% w porównaniu z gruntami przejmowanymi
pod jej budowê. To stosunkowo wysokie obni¿enie wartoci gruntów, rednio o oko³o
28%, powodowane jest wzrostem odleg³oci od zagród rolniczych, co z kolei zale¿y od
odleg³oci miêdzy s¹siednimi wiaduktami. Najwiêksze obni¿enie ceny gruntów, wynosz¹ce oko³o 32%, obserwowaæ mo¿na w koñcowym odcinku Stare ¯ukowice i Nowa Jastrz¹bka, w których przyrost odleg³oci do gruntów, powodowany budow¹ autostrady
przekracza 1100 m. Najmniejsze obni¿enie jednostkowej wartoci gruntów na skutek
wzrostu odleg³oci od siedlisk, wynosz¹ce oko³o 25%, pojawia siê we wsiach Brzozówka
i Zaczarnie, gdzie wzrost ten nie przekracza 1000 m.
Jednostkowe wartoci dzia³ek, których roz³óg siê pogorszy³ po ich przeciêciu autostrad¹, niewiele ró¿ni¹ siê do wartoci gruntów odciêtych od siedlisk pasem autostrady.
Potwierdza to zbli¿ony zakres zmiany tych cech w badanych wsiach, wynosz¹cy od 70
do 86 jedn. zbo¿./ha. Zakres obni¿enia ceny gruntów o pogorszonym roz³ogu jest jednak
wiêkszy ni¿ gruntów odciêtych autostrad¹ od siedlisk i wynosi przeciêtnie 26,2%, zmieniaj¹c siê w poszczególnych wsiach od 25 do 28%.
Obni¿enie jednostkowej wartoci gruntów, powodowane niekorzystnymi zmianami
roz³ogu dzia³ek przeciêtych autostrad¹, wi¹¿e siê g³ównie ze zmniejszeniem ich d³ugoci
i powierzchni. Jego wysokoæ zale¿y od przestrzennych parametrów dzia³ek przecinanych autostrad¹. Znaczne obni¿enie ceny gruntów, ok. 28%, obserwuje siê we wsiach
Stare ¯ukowice i Nowa Jastrz¹bka, w których dzia³ki s¹ stosunkowo ma³e, o powierzchni do 87 arów oraz krótsze o oko³o 19 m od dzia³ek na odcinku BrzozówkaZaczarnie.
Po przeciêciu autostrad¹ bêd¹ mia³y d³ugoci krótsze o 100 m, co utrudni ich uprawê,
obni¿y dochodowoæ i cenê gruntów. Nieco mniejsze obni¿enie ceny gruntów wi¹zaæ siê
bêdzie z przeciêciem przez pas autostrady dzia³ek du¿ych i odpowiednio d³ugich.
W miejscowociach Stare ¯ukowice i Nowa Jastrz¹bka ceny dzia³ek przeciêtych przez autostradê s¹ ni¿sze od ich cen przed przeciêciem o 28%. Wi¹¿e siê to ze stosunkowo d³ugimi dzia³kami przekraczaj¹cymi 426 m. Parametry przestrzenne takich dzia³ek po ich przeciêciu autostrad¹ bêd¹ lepsze, dlatego ich wp³yw na cenê gruntów bêdzie niewielki.
OBNI¯ENIE WARTOCI GRUNTÓW ROLNYCH NA SKUTEK BUDOWY AUTOSTRADY
W tabeli 1 przedstawiono obni¿enie wartoci gruntów rolnych powodowane budow¹
badanego odcinka autostrady w rozbiciu na cztery rozpatrywane kierunki jej oddzia³ywania dla badanych wsi. Uwzglêdniono zarówno zmiany jednostkowej wartoci gruntów,
jak równie¿ odpowiadaj¹ce im powierzchnie gruntów objêtych okrelonym kierunkiem
oddzia³ywania autostrady.
Acta Sci. Pol.
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Ca³ociowe straty wartoci gruntów rolnych na badanym odcinku autostrady, d³ugoci oko³o 14 km, wynosz¹ 15 685,1 jedn. zbo¿. (tab. 1, kol. 19). Pod budowê autostrady
bêd¹ przejête grunty o wartoci 6088,6 jedn. zbo¿. (tab. 1, kol. 15) i jedynie one zostan¹
wykupione przez inwestora. Wykup gruntów zajêtych przez pas drogowy pokrywa oko³o
40% strat dotycz¹cych gruntów rolnych, które spowoduje budowa autostrady. Obni¿enie przydatnoci rolniczej gruntów, prowadz¹ce do zmniejszenia ich wartoci, zwi¹zane
z toksycznym oddzia³ywaniem autostrady, odciêciem gruntów od siedlisk i pogorszeniem
roz³ogu dzia³ek nie jest objête wyp³at¹ odszkodowañ, mimo ¿e ustawa o autostradach
i ochronie gruntów nak³ada na inwestora obowi¹zek pokrycia wszelkich szkód zwi¹zanych z jego dzia³alnoci¹. Oszacowane straty dotycz¹ce obni¿enia produkcyjnoci gruntów rolnych wi¹zaæ siê mog¹ w gospodarstwach rolnych z niepe³nym wykorzystaniem
posiadanych rodków produkcji, a w szczególnoci rodków trwa³ych, takich jak budynki inwentarskie i wiêksze maszyny rolnicze. Mo¿e to powodowaæ dodatkowe straty, ponoszone przez gospodarstwa rolne, porednio zwi¹zane z budow¹ autostrady. Zmniejszenie powierzchni gospodarstwa mo¿e np. doprowadziæ do zmniejszenia liczby
pog³owia zwierz¹t, a przez to do niewykorzystywania wszystkich stanowisk w oborze
[Bacior i Harasimowicz 2005]. Bior¹c pod uwagê podobn¹ wartoæ ziemi i pozosta³ych trwa³ych rodków produkcji rolniczej w gospodarstwie, rzeczywiste straty, powodowane budow¹ autostrady, mo¿na oszacowaæ jako dwa razy wiêksze od ubytku wartoci gruntów rolnych. Wykup gruntów pod budowê autostrady pokrywa wiêc zaledwie
czwart¹ czêæ strat, które ponosz¹ gospodarstwa rolne w zwi¹zku z t¹ inwestycj¹.
W praktyce jednak cena wykupu ziemi pod autostrady jest od trzech do czterech razy
wy¿sza od przeciêtnej ceny gruntów rolnych [¯ak 2002]. Dziêki tak zawy¿onym cenom
wykupu gruntów pokrywane s¹ w zasadzie wszelkie straty powodowane budow¹ autostrady.
Obni¿enie wartoci gruntów powodowane budow¹ autostrady w badanych wsiach
wynosi od 2888 do 3374 jedn. zbo¿. (tab. 1, kol.16), mimo ¿e d³ugoci odcinków autostrady w tych wsiach s¹ podobne. Powodem tego zró¿nicowania obni¿enia wartoci
gruntów jest nie tylko stosunkowo niedu¿a zmiennoæ d³ugoci rozpatrywanych odcinków, ale równie¿ zmiennoæ jakoci gruntów i czêstoæ wystêpowania u¿ytków rolnych
na trasie autostrady.
W tabeli 1 (kol. 3) przedstawiono obni¿enie wartoci gruntów przeliczone na jeden
kilometr d³ugoci autostrady. Parametr ten wynosi w badanych wsiach od 920 do 1490
jedn. zbo¿./km. Nieco mniejsz¹ zmiennoæ wykazuje wskanik okrelaj¹cy obni¿enie wartoci gruntów rolnych odniesiony do jednego kilometra autostrady przebiegaj¹cej wy³¹cznie przez grunty rolne (tab. 1, kol. 4). Wskanik ten wynosi na badanych odcinkach
od 1256 do 1535 jedn. zbo¿./km. Zmiany obni¿enia wartoci gruntów rolnych pod wp³ywem budowy autostrady wi¹¿¹ siê g³ównie ze zmianami ich bonitacji. Poprawa jakoci
gleb powoduje proporcjonalne zwiêkszenie obni¿enia wartoci gruntów powodowanego
oddzia³ywaniem autostrady.
Przejêcie gruntów pod budowê autostrady obejmuje przeciêtnie oko³o 40% ca³kowitej
utraty wartoci gruntów powodowanej jej budow¹ (tab. 1, kol. 10). W wiêkszoci wsi
utrata ta jest sta³a, poniewa¿ zale¿y g³ównie od wystêpowania pasów zieleni ochronnej,
a te na badanym odcinku nie wystêpuj¹.
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10

Stanis³aw Bacior

Tabela 1. Obni¿enie wartoci dochodowej gruntów na skutek budowy autostrady w badanych
wsiach
Table 1. Reduction of arable land value in examined villages due to motorway construction
Nazwa wsi
Name
of village

1

Brzozówka
Zaczarnie
Stare
¯ukowice
Nowa
Jastrz¹bka
Razem  suma
Total  amount

Obni¿enie wartoci
gruntów rolnych
na 1 km autostrady:
[jedn.zb./ha]
Drop in value of rural
land per 1 km
of motorway:
[jedn.zb./ha]

Udzia³ w stosunku do wartoci gruntów przejmowanych
pod budowê autostrady dotycz¹cy: [%]
Participation relative to value of land used for motorway
construction: [%]

ca³y
odcinek
entire
section

z uwzgl..
du¿ych
kompleksów
lenych
including
large forest
comp lexes

przejêcia
gruntów
pod budowê
autostrady
Take- overs
of land for
motorway
construction

obni¿enia
jakoci
gruntów
po³o¿onych
w pobli¿u
autostrady
drop in
quality of
land situated
near a motorway

wzrostu
odleg³oci
gruntów od
siedlisk
increase in
distance
between
land and
habitats

pogorszenia
roz³ogu
dzia³ek
deterioration of land
spatial
arrangement

razem
total

2

3

4

5

6

7

8

1534.6

100.0

102.9

25.5

25.1

253.4

919.8

1255.9

100.0

102.9

31.7

28.0

262.5





























1490.3

Razem  rednia
Total  average

1205.1

1395.3

100.0

102.9

28.6

26.5

258.0

Razem  rednia
wa¿ona
Total  weighted
average

1153.9

1 3 8 9 .7



1 0 2 .9

2 8 .8

2 6 .7

2 5 8 .3
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Udzia³ w ca³kowitym obni¿eniu wartoci gruntów
rolnych dotycz¹cy: [%]
Participation in total drop in value
of rural land: [%]

Obni¿enie wartoci gruntów powodowane budow¹
autostrady dotycz¹ce:
Drop in value of land caused by construction
of highway:

przejêcia gruntów pod
budowê
autostrady
take- overs
of land
for motorway
construction

obni¿enia
jakoci
gruntów
po³o¿onych
w pobli¿u
autostrady
drop in
quality
of land
situated
near a motorway

wzrostoodleg³oci
gruntów od
siedlisk
increase
in distance
between
land and
habitats

pogorszenia
roz³ogu
dzia³ek
deterioration of
land spatial arrangement

razem
total

przejêcia
gruntów
pod
budowê
autostrady
take- overs
of
grounds
under
structure
of motorway

obni¿enia
jakoci
gruntów
po³o¿onych
w pobli¿u autostrady
rops
of
qualities
of
grounds
near motorway

wzrostu
odleg³oci
gruntów
od
siedlisk
from
habitation
incrementation
of distance
of
ground

pogorszenia
roz³ogu
dzia³ek
deterioration
of
accommodation of
ground

razem
case

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

39.5

40.6

10.1

9.9

100.0

3280.5

3374.2

836.1

822.0

8312.9

38.1

39.2

12.1

10.7

100.0

2808.1

2888.3

888.8

787.1

7372.2































6 0 8 8 .6

6 2 6 2 .5

1 7 2 4 .9

1 6 0 9 .1

1 5 6 8 5 .1

38.8

39.9

11.1

10.3

100.0

3044.3

3131.3

862.5

804.6

7842.6

3 8 .8

3 9 .9

11.0

1 0 .3

1 0 0 .0











pogrubiona czcionka wskazuje dane najbardziej wiarygodne
bold font indicates most reliable data
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Obni¿enie jakoci gruntów po³o¿onych w pobli¿u autostrady obejmuje przeciêtnie
40% ca³kowitego obni¿enia wartoci gruntów rolnych zwi¹zanego z jej budow¹ (tab. 1,
kol. 11). Udzia³ szkodliwego s¹siedztwa autostrady w ca³kowitym obni¿eniu wartoci
gruntów rolnych powodowanym jej budow¹ nie wykazuje du¿ej zmiennoci i wynosi od
39 do 41%. Podobnie jak w przypadku przejmowania gruntów pod budowê autostrady
zale¿y on od czêstoci wystêpowania pasów zieleni ochronnej. Brak tych pasów powoduje, ¿e mniej gruntów przejmowanych jest pod budowê autostrady, a wiêc straty zwi¹zane
z tym kierunkiem oddzia³ywania autostrady s¹ mniejsze. Wiêksze jest natomiast w takiej
sytuacji zmniejszenie wartoci gruntów poddanych toksycznemu oddzia³ywaniu autostrady. £¹czny wp³yw przejmowania gruntów pod budowê autostrady oraz szkodliwego
jej oddzia³ywania na pobliskie grunty wynosi oko³o 80% ca³kowitego oddzia³ywania autostrady na grunty rolne i niewiele siê zmienia w poszczególnych wsiach. Mo¿na na tej
podstawie wnioskowaæ, ¿e straty zwi¹zane z zak³adaniem pasów zieleni ochronnej równowa¿one s¹ zmniejszeniem toksycznego oddzia³ywania autostrady na grunty rolne.
Przemawia to za czêstszym ich stosowaniem. Zmniejszaj¹ zatrucie rodowiska w pobli¿u
autostrady, przy nie zmienionym, ogólnym wp³ywie na grunty rolne. Inwestorzy unikaj¹
jednak projektowania tych pasów i stosuj¹ je tylko, gdy jest to niezbêdne, poniewa¿
zwiêkszaj¹ one iloæ gruntów do wykupienia. Rekompensata za straty zwi¹zane ze szkodliwym oddzia³ywaniem autostrady nie jest wyp³acana poszkodowanym, dziêki czemu
w³aciciele autostrady nie ponosz¹ dodatkowych kosztów.
Pogorszenie struktury przestrzennej wsi i gospodarstw, powodowane budow¹ autostrady, obejmuj¹ce niekorzystne zmiany roz³ogu dzia³ek i wzrost ich oddalenia od siedlisk prowadzi do utraty wartoci gruntów rolnych obejmuj¹cej oko³o 20% ca³kowitego
wp³ywu autostrady na te grunty (obliczenia w³asne). Rozpatrywane obni¿enie wartoci
gruntów zmienia siê w poszczególnych wsiach przewa¿nie i wynosi od 20 do 23% (tab. 1,
kol. 12 i 13). £¹czne straty zwi¹zane z pogorszeniem struktury przestrzennej gospodarstw s¹ zwykle stosunkowo niewielkie. Dorównuj¹ jednak niekiedy obni¿eniu wartoci
gruntów wynikaj¹cemu z przejmowania pod budowê autostrady.
Obni¿enie wartoci gruntów rolnych wskutek zmiany roz³ogu dzia³ek przeciêtych autostrad¹ jest podobne w wiêkszoci badanych wsi i obejmuje oko³o 1011% ca³kowitego
oddzia³ywania autostrady na te grunty. Podobnie wp³ywa na obni¿enie wartoci gruntów rolnych przyrost odleg³oci powodowany ich odciêciem pasem autostrady od siedlisk. Przeciêtne obni¿enie wartoci gruntów rolnych powodowane tym rodzajem oddzia³ywania autostrady w stosunku do ca³kowitego jej wp³ywu na wartoæ gruntów wynosi
11% (tab. 1, kol. 12).
PODSUMOWANIE
W opracowanej metodzie uwzglêdniono wszystkie g³ówne kierunki oddzia³ywania
autostrady na grunty rolne oraz ujêto to oddzia³ywanie wymiernie i w porównywalnych
jednostkach. Metodê tê cechuje ma³a pracoch³onnoæ. Jest ona efektem uproszczeñ
wprowadzonych w ocenie oddzia³ywania autostrady, ograniczaj¹cych zakres pozyskiwaActa Sci. Pol.
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nia danych wyjciowych do analizy przebiegu osi autostrady, jak równie¿ automatyzacji
obliczeñ za pomoc¹ opracowanego programu komputerowego. Metoda ta mo¿e s³u¿yæ
do wstêpnego szacowania wp³ywu budowy autostrady na grunty rolne w fazie podejmowania decyzji o przebiegu trasy, jak równie¿ mo¿e byæ pomocna w ocenie rozpatrywanych wariantów przebiegu projektowanych odcinków autostrady.
Obni¿enie wartoci gruntów powodowane budow¹ autostrady w badanych wsiach
zmienia siê i wynosi od 7372 do 8313 jedn. zbo¿. i obejmuje oko³o 10% wartoci wszystkich gruntów po³o¿onych w tych wsiach. Obni¿enie to, odniesione do odcinka autostrady, d³ugoci jednego kilometra wynosi od 920 do 1490 jedn. zbo¿./ha. G³ówny wp³yw na
rozmiary obni¿enia wartoci gruntów, przypadaj¹ce na jednostkê d³ugoci autostrady,
wywiera jakoæ gruntów po³o¿onych na trasie jej przebiegu.
£¹czny wp³yw przejmowania gruntów pod budowê autostrady oraz szkodliwego
jej oddzia³ywania na grunty po³o¿one w jej pobli¿u wynosi oko³o 80% ca³kowitego
oddzia³ywania autostrady na grunty rolne i niewiele siê zmienia w poszczególnych wsiach. Pogorszenie struktury przestrzennej wsi i gospodarstw obejmuj¹ce niekorzystne zmiany roz³ogu dzia³ek i wzrost ich oddalenia od siedlisk prowadzi do utraty
wartoci gruntów rolnych wynosz¹cej oko³o 20% ca³kowitego wp³ywu autostrady na te
grunty.
PIMIENNICTWO
Anleitung fur die Schatzung des landwirtschaftlichen Ertragswertes 1996. Bundesamt fur Justiz.
Bacior S., 2001. Uproszczony szacunek oddzia³ywania autostrady na wartoæ gruntów rolnych.
Referat wyg³oszony na Wydziale Geodezji i In¿ynierii rodowiska AGH, Komisja Geodezji
i In¿ynierii rodowiska Krakowskiego Oddzia³u PAN. Sprawozdanie z posiedzeñ komisji
naukowych. Wyd. SECESJA, Kraków, t. XLIV/1, 183185.
Bacior S., Harasimowicz S., 2000. Ocena wp³ywu autostrady na zmniejszenie mo¿liwoci
produkcyjnych gruntów rolnych. ZN AR w Krakowie, ser. Sesja Naukowa 72(365),
293297.
Bacior S., Harasimowicz S., 2005. Oddzia³ywanie autostrady na przydatnoæ rolnicz¹ gruntów
i ich wartoæ na przyk³adzie odcinka autostrady A-4 miêdzy Brzeskiem a Tarnowem. Miêdzynarodowa konferencja nt: Geodezja, kartografia i aerofotogrametria. Wydawnictwo Politechniki Lwowskiej, Lwów 66, 919.
Curzyd³o R., 1994, Drogi i autostrady a ska¿enia motoryzacyjne, Aura 5.
Harasimowicz S. 1998. Ocena oddzia³ywania autostrady na grunty rolne. Przegl¹d Geodezyjny 6,
612.
Harasimowicz S. 1997, Oddzia³ywanie autostrady na odleg³oci gruntów od siedlisk. Zeszyty
Naukowe AR w Krakowie, Geodezja z. 16.
Wilkowski W., 1995, Wielokryterialna metoda oceny wp³ywu autostrady na gospodarstwa rolne.
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Geodezja, z. 33.

Administratio Locorum 11(2) 2012

14

Stanis³aw Bacior

MOTORWAY INFLUENCE ON ARABLE LANDS BASED ON THE EXAMPLE
OF THE BRZOZÓWKA  NOWA JASTRZ¥BKA SECTION OF THE A4
MOTORWAY
Abstract. This paper presents a simplified method of assessing the impact of a motorway
under construction on arable lands. The developed method makes it possible to
determine all the losses connected with, the impact of a motorway. The basis for
the determination of the studied losses involves an analysis of variations in land use, soil
quality classes and in the layout of agricultural roads along the axis of the designed
motorway. It is assumed that land value is a measure of the multilateral impact
of motorway on arable lands. The specificity of this value lies in the fact that while
determining it, only the variation in the utility for agricultural production is assessed.
Therefore, it is a measure to assess arable land utility for agricultural production. Thus,
this assumed measure of the motorway impact is not a market value. The estimated land
value will be close to its market value only in typical agricultural regions where the key
parameter to shape the land price is the production potential of such lands. The
presented method of assessing the motorway impact on arable land is exemplified by
a section of the A-4 motorway. This section is about 14 km long and runs between two
towns, Brzozówka and Nowa Jastrz¹bka. One kilometre of the constructed motorway
will result in a decrease in the arable land value by 1154 corn units. The value of arable
land will decrease by around 80% in total owing to the acquisition of lands for
the construction of the motorway and the toxic impact of the motorway on soils.
The remaining 20% of losses in the land value result from the increase in traffic and
from the deteriorated spatial arrangement of plots.
Key words: value of farmland, influence of motorway, spatial arrangement of agricultural
farm, arable land quality.
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NATURALNE UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA
I ROZWOJU PRZESTRZENI WIEJSKIEJ NA OBSZARACH
LESSOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO*
Bogus³awa Baran-Zg³obicka, Leszek Gawrysiak, Wojciech Zg³obicki
Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie
Streszczenie. Województwo lubelskie ze wzglêdu na wystêpowanie ¿yznych gleb jest
wa¿nym regionem rolniczym wschodniej Polski. rodowisko naturalne stwarza okrelone
uwarunkowania dla rozwoju rolnictwa. Szczególnym wyzwaniem dla racjonalnej gospodarki przestrzennej na obszarach lessowych jest powszechna obecnoæ stromych stoków
oraz w¹wozów. W pracy objêto badaniami 35 gmin wiejskich po³o¿onych w obszarze
wystêpowania pokryw lessowych. Dokonano próby oceny zwi¹zku miêdzy wybranymi
cechami rodowiska naturalnego takimi jak: powierzchnia gleb nalessowych, powierzchnia zajêta przez w¹wozy, powierzchnia obszarów o okrelonych spadkach a wskanikami dotycz¹cymi stanu rodowiska oraz rozwoju spo³eczno-ekonomicznego gmin. Analizowano m.in. lesistoæ, strukturê u¿ytkowania gruntów, wielkoæ gospodarstw oraz
wskaniki dotycz¹ce ekonomicznych aspektów produkcji rolnej. W przeprowadzonych
badaniach wykazano istnienie wp³ywu niektórych czynników naturalnych na wybrane
wskaniki dotycz¹ce rolnictwa opisywanych gmin. Najwa¿niejsz¹ rolê w przypadku obszarów lessowych odgrywa gêstoæ w¹wozów.
S³owa kluczowe: krajobraz lessowy, obszary wiejskie, Polska wschodnia, warunki
naturalne

WPROWADZENIE
Rolnictwo stanowi wiod¹c¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ na obszarach wiejskich. Na pocz¹tku XXI w. na jego charakter z³o¿y³y siê procesy, które by³y efektem zmian ustrojowo-gospodarczych. W zakresie u¿ytkowania gruntów nast¹pi³ wzrost powierzchni od³ogów i ugorów, a wyniku ekstensyfikacji produkcji rolinnej w strukturze zasiewów
zwiêkszy³ siê area³ zbó¿. Pojawi³y siê zmiany w poziomie rozwoju, wielkoci gospodarstw
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Przestrzennej i Planowania, Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie, ul. Kranicka 2cd,
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*

Projekt sfinansowano ze rodków Narodowego Centrum Nauki (N N305 262840).

Administratio Locorum 11(2) 2012

16

Bogus³awa Baran-Zg³obicka i in.

i w kierunkach produkcji. Jednoczenie upadek wielu zak³adów spowodowa³ zanik dwuzawodowoci i wzrost bezrobocia. Dopiero wejcie Polski do Unii Europejskiej przyczyni³o siê w pewnych obszarach do wzrostu dynamiki inwestycji w rolnictwie i zmian w zakresie struktury funkcjonalnej. Nast¹pi³ rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki, ale
zjawisko to dotyczy przede wszystkim obszarów cennych przyrodniczo i atrakcyjnych
kulturowo [Bañski 2005].
Centralna i po³udniowa czêæ województwa lubelskiego jest tradycyjnym regionem
rolniczym charakteryzuj¹cym siê wystêpowaniem ¿yznych gleb wykszta³conych na lessach. Jednoczenie cechy rodowiska naturalnego, przede wszystkim urozmaicone
ukszta³towanie powierzchni, stwarzaj¹ okrelone uwarunkowania do rozwoju rolnictwa.
Szczególnie istotna do w³aciwego zagospodarowania przestrzeni wiejskiej na terenach
lessowych jest powszechna obecnoæ stromych stoków oraz w¹wozów, miejscami ich
gêstoæ przekracza 11 km·km-2 [Maruszczak 1973].
Celem pracy by³a próba oceny, na ile zró¿nicowanie rodowiska naturalnego w ma³ej skali ma wp³yw na wspó³czesne zagospodarowanie przestrzenne terenów wiejskich.
Badaniami objêto 35 gmin wiejskich po³o¿onych w obszarze wystêpowania pokryw
lessowych. Oceniono zwi¹zek miêdzy wybranymi cechami rodowiska naturalnego
a wskanikami dotycz¹cymi stanu rodowiska oraz rozwoju spo³eczno-ekonomicznego
gmin.
UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA I ROZWOJU PRZESTRZENI
WIEJSKIEJ
W zagospodarowaniu i rozwoju przestrzeni wiejskiej uwarunkowania przyrodnicze s¹
zasadniczym czynnikiem, który okrela kszta³t rolniczej dzia³alnoci cz³owieka. Pokrywa
glebowa i rzeba terenu stanowi¹ najwa¿niejsze komponenty rodowiska warunkuj¹ce
mo¿liwoci i kierunki wykorzystania przestrzeni w rolnictwie [Bednarek i Prusinkiewicz
1997, Klimaszewski 1994, Bañski 2007a,b]. Ukszta³towanie powierzchni ma szczególne
znaczenie w przypadku strefy wy¿yn i gór  bezporednio wp³ywa na stosunki wodne,
gleby i topoklimat. Jednoczenie gdy uk³ad warunków jest specyficzny i wynika z charakteru powierzchniowych utworów geologicznych i typu rzeby, powa¿nym czynnikiem
wp³ywaj¹cym na mo¿liwoci rolniczego wykorzystania jest zagro¿enie procesami morfodynamicznymi. Rzeba terenu wyznacza równie¿ mo¿liwoci prowadzenia uprawy mechanicznej. W strefie wy¿yn na jakoæ gleb wytworzonych na utworach lessowych (potencjalnie o wysokiej przydatnoci dla rolnictwa) wp³ywa równie¿ dynamika erozji gleb
bezporednio zwi¹zana z ukszta³towaniem terenu [Zg³obicki 2002].
Zasoby przyrodnicze s¹ podstaw¹ produkcji rolnej, wiêc warunki naturalne pe³ni¹
bardzo wa¿n¹ rolê w kszta³towaniu przestrzennego zró¿nicowania rolniczego u¿ytkowania gruntów. Przemiany gospodarcze w ostatnich dziesiêcioleciach spowodowa³y spadek
znaczenia rolnictwa pod wzglêdem ekonomicznym i przestrzennym. Jednoczenie wzrasta
rola tradycyjnego rolnictwa w utrzymaniu bioró¿norodnoci i zachowaniu tradycyjnego
krajobrazu na obszarach wiejskich, a rozwój agrotechniki i chemizacji wraz z intensyfikacj¹ mo¿e stanowiæ zagro¿enie. St¹d tak wa¿na jest rola zrównowa¿enia uk³adu:
Acta Sci. Pol.
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dzia³alnoæ cz³owieka a potrzeby ochrony rodowiska. W kreleniu kierunków produkcji
rolnej musi byæ brane pod uwagê zró¿nicowanie przestrzenne uwarunkowañ przyrodniczych [Baran-Zg³obicka i Zg³obicki w druku].
Celem planowania i dzia³añ w ramach gospodarki przestrzennej na obszarach wiejskich powinno byæ uzyskanie zgodnoci kierunków i charakteru dzia³añ z lokalnymi
uwarunkowaniami rodowiskowymi wynikaj¹cymi przede wszystkim z potrzeby racjonalnego wykorzystania i ochrony zasobów przyrodniczych oraz zachowania równowagi
przyrodniczej. Istotne jest dopasowanie intensywnoci zagospodarowania z naturaln¹
ch³onnoci¹ i odpornoci¹ rodowiska. Nale¿y tak¿e eksponowaæ walory krajobrazowe
i podkrelaæ w nich wartoci kulturowe oraz jasno formu³owaæ planistyczne sposoby ich
ochrony [Brodowski i Falkowski 1997].
Trwa³oæ rolniczego u¿ytkowania jest gwarantem zachowania równowagi przyrodniczej w krajobrazie wiejskim, a jego formy decyduj¹ o harmonii fizjonomii i funkcji ekologicznej. rodowisko przyrodnicze nie jest postrzegane jako czynnik rozwoju obszarów
wiejskich, a przeciwnie  czasem wrêcz jako bariera. Zaniechanie dzia³alnoci rolniczej na
znacznych obszarach skutkuje wzrostem powierzchni od³ogów i ugorów, ale jednoczenie uwalnia grunty pod zabudowê. Ochrona gruntów rolnych i lenych przed zmian¹
u¿ytkowania wymagana prawem oraz prowadzona przez zapisy w dokumentach planistycznych i instrumenty administracyjne nie zawsze jest prawid³owo realizowana.
OBSZAR I METODA BADAÑ
Walory rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla wiêkszoci gmin województwa lubelskiego s¹ wysoko oceniane zarówno w tradycyjnym ujêciu (klasy bonitacyjne, kompleksy rolniczej przydatnoci gruntów, jakoæ rolniczej przestrzeni produkcyjnej), jak i wed³ug wskanika jakoci gruntów zaproponowanego przez GUS. Jednoczenie istniej¹
bardzo czytelne zale¿noci rozmieszczenia upraw pszenicy, buraków cukrowych i warzyw
od wystêpowania korzystnych warunków naturalnych oraz s¹siedztwa du¿ych rynków
zbytu i zak³adów przetwórczych [Kulikowski 1997].
Szczegó³owymi badaniami objêto 35 gmin wiejskich po³o¿onych w województwie lubelskim (rys. 1). Analizowano gminy, w przypadku których obszar wystêpowania pokryw lessowych przekracza³ 30% powierzchni jednostki. W zwi¹zku z ró¿n¹ powierzchni¹
zajêt¹ przez pokrywy lessowe, co determinuje w du¿ym stopniu sposób wykszta³cenia
pozosta³ych komponentów rodowiska, badane gminy cechuj¹ siê zró¿nicowaniem w zakresie uwarunkowañ przyrodniczych rolnictwa (tab. 1). Do badañ wybrano komponenty
maj¹ce istotny wp³yw na funkcjonowanie rolnictwa i zwi¹zane z wystêpowaniem pokryw
lessowych [Maruszczak 1969, Klimaszewski 1994, Bañski 2007b]. Maj¹ one wp³yw zarówno pozytywny (pokrywy lessowe, obszary o nachyleniach do 3o, gleby kompleksu 1.),
jak i negatywny (w¹wozy, obszary o nachyleniach > 12o) na rozwój tej dziedziny gospodarki ludzkiej. Jednoczenie s¹ cechami, których zró¿nicowanie przestrzenne mo¿e byæ
analizowane na podstawie dostêpnych map w odpowiedniej skali. Nie jest to natomiast
w tej skali mo¿liwe np. w przypadku komponentów klimatycznych.

Administratio Locorum 11(2) 2012

18

Bogus³awa Baran-Zg³obicka i in.

Rys. 1. Po³o¿enie badanych gmin
Fig. 1. Location of studied districts
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Tab. 1. Cechy badanych gmin wiejskich (wg Banku Danych Lokalnych GUS)
Table 1. Characteristics of studied rural districts (from Local Data Bank GUS data)
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Wykorzystano nastêpuj¹ce dane kartograficzne:
mapê geomorfologiczn¹ woj. lubelskiego [Maruszczak 1964];
mapy topograficzne w skali 1:10 000 w uk³adzie PUWG 1965;
Numeryczny Model Terenu (DTED LEVEL2);
mapê glebowo-rolnicz¹ 1:100 000.
Uzyskano z nich piêæ typów wydzieleñ (powierzchni):
a) zasiêg pokryw lessowych;
b) powierzchniê zajêt¹ przez w¹wozy;
c) powierzchniê zajêt¹ przez obszary o nachyleniach do 3o oraz powy¿ej 12o;
d) powierzchniê zajêt¹ przez gleby zaliczane do 1. kompleksu rolniczej przydatnoci
gruntów.
Materia³y kartograficzne przetworzono na postaæ numeryczn¹ (w rodowisku ArcGIS). Obliczono nastêpnie powierzchniê zajêt¹ przez ka¿de z piêciu wybranych wydzieleñ
w obrêbie analizowanych gmin.
Dane statystyczne dotycz¹ce badanych gmin pozyskano z Banku Danych Lokalnych
GUS, wiêkszoæ z nich pochodzi z Powszechnego Spisu Rolnego 2002. Wybrano nastêpuj¹ce parametry: lesistoæ, zmiany lesistoci w okresie 20022010, powierzchniê gruntów ornych, powierzchniê sadów, liczbê gospodarstw na 1 km2, udzia³ gospodarstw
o powierzchni < 2 ha, udzia³ gospodarstw o powierzchni > 20 ha, udzia³ gospodarstw
produkuj¹cych g³ównie na rynek, udzia³ gospodarstw utrzymuj¹cych siê z dzia³alnoci
rolniczej, liczbê ci¹gników na 1 km2 (tab. 2).
a)
b)
c)
d)

Tab. 2.

Wybrane parametry statystyczne badanych gmin wiejskich (wg Bank Danych Lokalnych GUS)
Table 2. Selected statistical characteristics of studied rural districts (from Local Data Bank GUS
data)
Wyszczególnienie
Specification

rednia
Mean

Minimalna
Minimum

Maksymalna
Maximum

Woj. lubelskie
Lublin Province

1

2

3

4

5

Lesistoæ [%]
Area of forests [%]

16.0

4.7

41.7

29.0

Zmiany lesistoci 20022010 [%]
Changes in forest area 20022010 [%]

0.7

- 0.3

7.8

0.2

Powierzchnia gruntów ornych [%]
Area of arablelands [%]

59.7

41.0

88

49.0

Powierzchnia sadów [%]
Area of orchards [%]

2.9

0.0

18.0

2.5

Liczba gospodarstw na 1 km2
Number of farms per square kilometer

14.4

4.9

32.4

11.0

Gospodarstwa o powierzchni <2 ha [%]
Farms smaller than 2 ha [%]

36.9

16.0

69.0

34.0
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cd. tabeli 2
cont. Table 2
1

2

3

4

5

Gospodarstwa o powierzchni >20 ha [%]
Farms larger than 20 ha [%]

2.5

0.0

9.0

3.5

Gospodarstwa produkuj¹ce g³ównie na
rynek [%]
Farms producing mainly for the market [%]

50.8

23.0

77.0



Gospodarstwa utrzymuj¹ce siê z dzia³alnoci
rolniczej [%]
Farms earns for living from agriculture [%]

30.5

10.0

57.0



Liczba ci¹gników na 1 km2
Number of tractors per square kilometer

8.2

4.4

12.3

11.3

Oba zestawy danych umieszczono w tabeli arkusza kalkulacyjnego (Excel). Kolejnym
krokiem by³a analiza zale¿noci miêdzy cechami rodowiska naturalnego a danymi dla
gmin dotycz¹cymi rolnictwa (np. powierzchnia zajêta przez w¹wozy i lesistoæ gmin).
Obliczono wspó³czynniki korelacji liniowej Pearsona oraz wyznaczono linie trendu dla
wszystkich analizowanych par cech dla 35 badanych gmin.
WYNIKI I DYSKUSJA
£¹cznie wykonano analizy dla 50 par wartoci (700 danych). Prezentuj¹ one zale¿noci statystyczne uzyskane dla 35 badanych gmin. Wyraniejsze wzajemne zwi¹zki wyst¹pi³y w 11 przypadkach (tab. 3). Uzyskane wspó³czynniki korelacji by³y niskie: 0,10,25
(korelacja s³aba). Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e wartoæ wspó³czynnika bliska zeru nie zawsze oznacza brak zale¿noci, a jedynie brak zale¿noci liniowej. Najwiêksza liczba korelacji dla cech rodowiska naturalnego wyst¹pi³a dla w¹wozów  cztery przypadki, a najmniejsza dla pokryw lessowych  0. W grupie cech spo³eczno-ekonomicznych najczêciej silniejsze zwi¹zki stwierdzano dla lesistoci (4) oraz gospodarstw o powierzchni
> 20 ha (3) (rys. 24). Dla szeciu z dziesiêciu analizowanych wskaników nie wyst¹pi³y
¿adne zwi¹zki z cechami rodowiska przyrodniczego (tab. 3).
Im wiêksza powierzchnia zajêta przez w¹wozy, tym wiêksza lesistoæ gminy i bardziej
dynamiczny przyrost powierzchni lenej, a mniejsza powierzchnia gruntów ornych oraz
du¿ych gospodarstw. Podobne prawid³owoci wystêpuj¹ w przypadku terenów o du¿ych nachyleniach. Z kolei im wiêkszy udzia³ dobrych gleb, tym mniejsza lesistoæ
i wiêksza powierzchnia du¿ych gospodarstw. Udzia³ powierzchni o niewielkich nachyleniach (dogodnych dla rolnictwa) nie wp³ywa³ w zasadzie w ¿aden sposób na analizowane parametry. Oddzia³ywanie badanych czynników rodowiska na ekonomiczne aspekty
produkcji rolnej (gospodarstwa produkuj¹ce g³ównie na rynek, gospodarstwa utrzymuj¹ce siê z dzia³alnoci rolniczej) w zasadzie nie wystêpowa³o.

Administratio Locorum 11(2) 2012

22

Bogus³awa Baran-Zg³obicka i in.

Tabela 3. Wspó³czynniki korelacji
Table 3. Correlation indexes

niu do 3
[%]
Area
of terrains
with slopes
less than 3o
[%]

Powierzchnia
obszarów
o nachyleniu powy¿ej 12o [%]
Area
of terrains
with slopes
more than 12o
[%]

Powierzchnia
gleb
kompleksu 1.
[%]
Area of 1st
complex soils
[%]

Powierzchnia
obszarów

Wyszczególnienie
Specification

Powierzchnia
pokryw
lessowych
[%]
Area of loess
cover [%]

Powierzchnia
w¹wozów
[%]
Area
of gullies [%]

1

2

3

4

5

6

Lesistoæ [%]
Area of forests [%]

0.0

0 .2 7

0.14 (-)

0 .1 9

0.22 (- )

Zmiany lesistoci 20022010
[%]
Changes in forest area
20022010 [%]

0.0

0 .1 8

0.0

0.02

0.1 (- )

Powierzchnia gruntów ornych
[%]
Area of arable lands [%]

0.0

0.2 (- )

0.03

0.11 (- )

0.05

Powierzchnia sadów [%]
Area of orchards [%]

0.0

0.04

0.0

0.03

0.03 (- )

Liczba gospodarstw
na 1 km2
Number of farms per square
kilometer

0.0

0.05

0.02

0.03

0.0

Gospodarstwa o powierzchni
< 2 ha [%]
Farms smaller than 2 ha [%]

0.0

0.03

0.08

0.0

0.06

Gospodarstwa o powierzchni
> 20 ha [%]
Farms bigger than 20 ha [%]

0.0

0.18 (- )

0.06

0.12 (- )

0 .2 5

o

Struktura pokrycia terenu
Structure of land cover

Struktura gospodarstw
Structure of farms
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cd. tabeli 3
cont. Table 3
1

2

3

4

5

6

Gospodarstwa produkuj¹ce
g³ównie na rynek [%]
Farms producing mainly for
the market [%]

0.01

0.07 (- )

0.0

0.03 (- )

0.0

Gospodarstwa utrzymuj¹ce
siê z dzia³alnoci rolniczej [%]
Farms earns for living from
agriculture [%]

0.05

0.06 (- )

0.01 (- )

0.04 (- )

0.0

Liczba ci¹gników na 1 km2
Number of tractors per
square kilometer

0.0

0.0

0.0

0.0

0.02 (- )

Aspekty ekonomiczne
rolnictwa
Economic aspects
of agriculture

"" korelacja ujemna; "" negative correlation
45
40

R = 0,2736
2

35

lesistość [%]
forest cover [%]

30
25
20
15
10
5
0
0

1

2

Rys. 2. W¹wozy a lesistoæ
Fig. 2. Gullies and forest cover
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area of gullies [%]

Rys. 3. W¹wozy a zmiany lesistoci (20022010)
Fig. 3. Gullies and changes in forest cover (20022010)

udział gospodarstw
o powierzchni > 20 ha [%]
holdings bigger than 20 [%]

10
9
8
7
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5
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3
2

R2 = 0,1823

1
0

0

1
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6
powierzchnia wąwozów [%]
area of gullies [%]

7

Rys. 4. W¹wozy a gospodarstwa o powierzchni ponad 20 ha
Fig. 4. Gullies and holdings larger than 20 ha

W przeprowadzonych badaniach wykazano istnienie wp³ywu niektórych czynników
naturalnych na wybrane wskaniki dotycz¹ce rolnictwa opisywanych gmin. Pod wzglêdem statystycznym uzyskane korelacje nie s¹ jednak istotne. Wynika to z faktu, i¿
wspó³czesne u¿ytkowanie terenu, struktura gospodarstw oraz ich dochodowoæ zale¿y
od wielu uwarunkowañ o charakterze spo³ecznym, ekonomicznym, historycznym i geograficznym. Suma tych czynników wp³ywa na cechy rolnictwa badanych obszarów. Wykonane w pracy analizy pokaza³y jednak, ¿e w czêci przypadków rolnictwo dostosowuje siê do warunków rodowiska przyrodniczego. Czynnikiem wp³ywaj¹cym w najwiêkszym stopniu na rozwój rolnictwa na terenach lessowych jest ukszta³towanie terenu
(powierzchnia zajêta przez w¹wozy oraz strome stoki). Wa¿ny jest równie¿ udzia³ najlepszych gleb, uzale¿niony od typu utworów powierzchniowych oraz ukszta³towania poActa Sci. Pol.
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wierzchni (tab. 3). Czynniki naturalne maj¹ najwiêkszy wp³yw na strukturê u¿ytkowania
terenu. Nie stwierdzono natomiast ¿adnych zwi¹zków miêdzy uwarunkowaniami przyrodniczymi a ekonomicznymi aspektami produkcji rolnej. Najistotniejsza wydaje siê tutaj
rola w¹wozów, które wraz z przylegaj¹cymi stromymi stokami stanowi¹ praktycznie jedyne enklawy terenów lenych na obszarach lessowych [Baran-Zg³obicka i Zg³obicki
w druku]. Nale¿y jednoczenie zaznaczyæ, ¿e powstanie w¹wozów jest efektem
rolniczej dzia³alnoæi cz³owieka [Zg³obicki i Baran-Zg³obicka 2011]. Powszechna obecnoæ
w¹wozów na terenach lessowych wp³ywa na zmniejszenie powierzchni gruntów ornych
i ogranicza dostêp do pól oraz poprzez utrudnienia przy pracach scaleniowych nie sprzyja
powiêkszaniu powierzchni gospodarstw. Oddzia³ywania te nie s¹ jednak na tyle silne, by
wp³ywaæ na ogóln¹ dochodowoæ gospodarstw w skali gmin. Wa¿niejszymi czynnikami
wydaj¹ siê tu np. bliskoæ rynków zbytu czy mo¿liwoci pracy poza rolnictwem.
Podkreliæ nale¿y brak wp³ywu na analizowane wskaniki czynników sprzyjaj¹cych
produkcji rolnej, takich jak wystêpowanie terenów o niewielkich nachyleniach czy gleb
pierwszego kompleksu przydatnoci rolniczej. Wskazuje to jednoznacznie na nie do koñca w³aciwe wykorzystanie potencja³u stwarzanego przez rodowisko przyrodnicze.
Wspó³czenie obserwuje siê zmiany struktury u¿ytkowania na terenach lessowych.
Szczegó³owe badania prowadzone przez wspó³autorkê opracowania w centralnej czêci
zlewni Bystrej (28,2 km2), na P³askowy¿u Na³êczowskim (gmina W¹wolnica), potwierdzi³y
w okresie 19972008 istotne przekszta³cenia w strukturze u¿ytkowania (tab. 4). Zmiany
Tabela 4. Zmiany form u¿ytkowania terenu w latach 19972008 w rodkowej czêci
P³askowy¿u Na³êczowskiego [w km2] [Baran-Zg³obicka i Harasimiuk 2010]
Table 4. Changes in land use forms in the period 19972008 [in km 2 ] [Baran-Zg³obicka
and Harasimiuk 2010]
Formy u¿ytkowania terenu
Forms of land use
zmiany w roku 2008
changes in 2008

w roku 1997
in 1997
grunty orne
arable lands

plantacje
plantations

u¿ytki zielone
pastures and
meadows

sady
orchards

nieu¿ytki
wastelands

lasy
forests



0.7

0.02

0.1

0.15

0.04

Plantacje
Plantations

0.26





0.05





U¿ytki zielone
Pastures and meadows

0.53

0.05





0.27

0.04

Sady
Orchards

0.01











Nieu¿ytki
Wastelands

0.01









0.15

Grunty orne
Arable lands
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dotyczy³y wszystkich form i mia³y miejsce na 8,5% analizowanej powierzchni. Generalnie
uby³o u¿ytków zielonych i gruntów ornych. Jednoczenie dotyczy³o ich równie¿ najwiêksze zró¿nicowanie zmian form u¿ytkowania. Najwiêksze transformacje objê³y wierzchowiny, ³agodne i rednio nachylone stoki, najmniejsze  dna dolin [Baran-Zg³obicka
i Harasimiuk 2010]. Analizowano tak¿e zmiany lesistoci dla lat 18901997. W tym okresie lesistoæ zmienia³a siê w zakresie 1128%, najni¿sza by³a w latach 30 XX w. W II po³.
XX w. udzia³ powierzchni lenych wzrós³ do 18%. Wiêkszoæ zalesieñ mia³a miejsce
w odleg³oci mniejszej ni¿ 100 m od krawêdzi w¹wozów. Powierzchnie lene wyranie
czêciej wystêpuj¹ w obrêbie wychodni ska³ pod³o¿a kredowego, glin oraz deluwiów,
z którymi wspó³czenie zwi¹zane s¹ gleby o mniejszej urodzajnoci. W czêci przypadków o przekszta³ceniach struktury u¿ytkowania decydowa³y jednak czynniki pozaprzyrodnicze  doæ znaczny ubytek lasów mia³ miejsce w obrêbie rednich stoków,
a w przypadku stromych stoków zalesienia objê³y nieca³e 50% powierzchni wylesionych
[Zg³obicki i Baran-Zg³obicka 2011].
PODSUMOWANIE
Fizjonomia obszarów lessowych ukszta³towa³a siê przez d³ugotrwa³e u¿ytkowanie rolnicze. Wysokie wartoci niektórych krajobrazów wiejskich wynikaj¹ z harmonijnego wpisania na przestrzeni wieków w uwarunkowania przyrodnicze elementów kulturowych.
W przeprowadzonych analizach wskazano na czêciowy wp³yw czynników przyrodniczych na sposób i charakter rolniczego u¿ytkowania i zagospodarowania przestrzeni
wiejskiej. Zachodz¹ce wspó³czenie dynamiczne zmiany na obszarach wiejskich s¹ efektem z³o¿onych procesów ekonomiczno-spo³ecznych. Czêciowo mo¿na nimi sterowaæ
poprzez planowanie przestrzenne i instrumenty podatkowe [Baran-Zg³obicka 2011]. Pozwoli³oby to w przysz³oci na lepsze wykorzystanie potencja³u rodowiska przyrodniczego. Nieprawid³owe zagospodarowanie obszarów wiejskich jest w du¿ej mierze efektem
braku wiadomoci o walorach tej przestrzeni. Wspó³czenie obszary lessowe s¹ przekszta³cane i nadal bêd¹ nara¿one na niekorzystne zjawiska i procesy. Pojawiaj¹ siê nowe
funkcje, czêsto konfliktogenne. Podstawowym celem jest znalezienie kompromisu miêdzy
ochron¹ walorów przyrodniczych a potrzebami lokalnych spo³ecznoci. Istnieje koniecznoæ wskazania rozwi¹zañ przestrzennych, które bêd¹ uwzglêdnia³y powi¹zania ekologiczne i tradycyjn¹ strukturê krajobrazu wiejskiego. Jednoczenie w przysz³oci nale¿y
d¹¿yæ, by wysoki potencja³ rolniczy tych obszarów by³ wykorzystywany w³aciwie, a zagospodarowanie przestrzenne wynika³o bezporednio z uwarunkowañ rodowiskowych.
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EVALUATION OF NATURAL CONDITIONS OF MANAGEMENT AND DEVELOPMENT
OF RURAL AREAS WITHIN THE LOESS REGIONS OF LUBLIN PROVINCE
Abstract. Lublin Province is an important agricultural region in eastern Poland owing to
the occurrence of fertile soils and the natural environment, which creates the specific
conditions for the development of agriculture. The dense network of loess gullies and the
common occurrence of steep slopes is a particular challenge for rational spatial management. This study investigated 35 rural districts in loess-covered areas in Lublin Province.
An attempt was made to assess the correlation of the selected components of the
environment: coverage by loess soils, gullies, areas of specific slopes and the socioeconomic development of the rural districts. The indicators analysed included: forest
cover, land use cover, size of agricultural holdings and economic indicators of agriculture.
The conducted studies showed the impact of selected natural factors on indexes related
to the agriculture of studied rural districts. In the case of loess areas, the density of gullies
plays the most important role.
Key words: eastern Poland, loess landscape, natural conditions, rural areas
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PERCEPCJA A PLANOWANIE KRAJOBRAZU WIEJSKIEGO
Sebastian Bernat
Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie
Streszczenie. Celem artyku³u jest analiza relacji percepcji i planowania krajobrazu na
obszarach wiejskich. Zwrócono uwagê na zapisy Europejskiej Konwencji Krajobrazowej [2000], krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych, opracowañ planistycznych i programów krajobrazowych, wskazuj¹c odniesienia do planowania krajobrazu. W czêci empirycznej przedstawiono wyniki ankiety przeprowadzonej pod koniec
2011 r. wród studentów geografii oraz turystyki i rekreacji UMCS dotycz¹cej percepcji
krajobrazu Lubelszczyzny  rolniczego regionu o ogromnym potencjale przyrodniczym,
kulturowym i krajobrazowym. Wskazano równie¿ mo¿liwoci wykorzystania badañ percepcji krajobrazu w jego planowaniu, zw³aszcza na obszarach wiejskich.
S³owa kluczowe: krajobraz, percepcja, planowanie przestrzenne, woj. lubelskie

WPROWADZENIE
W wietle Europejskiej Konwencji Krajobrazowej (EKK) [2000] krajobraz definiowany
jako obszar postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem dzia³alnoci i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich jest podstawowym komponentem europejskiego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz wa¿nym elementem jakoci ¿ycia
mieszkaj¹cych wszêdzie: w miecie, na wsi, na terenach zdegradowanych, na obszarach
o wysokiej jakoci, jak równie¿ pospolitych. Krajobraz jest kluczowym elementem dobrobytu ca³oci spo³eczeñstwa i jednostek, a jego ochrona i planowanie niesie obowi¹zki
dla ka¿dego cz³owieka. Sygnatariusze tej konwencji byli zobowi¹zani do okrelenia standardów jakoci krajobrazu oraz opracowania krajowej polityki jego ochrony i planowania. Planowanie krajobrazu rozumiane jest jako dzia³anie maj¹ce na celu poprawê jakoci
krajobrazu poprzez jego zachowanie, odnowê i kszta³towanie (wzmacnianie, ochronê, kreacjê,
rekonstrukcjê). Konieczne jest podejcie do ochrony krajobrazu w sposób aktywny i niejako wyprzedzaj¹cy, lepsze jest zapobieganie ni¿ reagowanie na zagro¿enia. Ustalenia
konwencji s¹ wynikiem troski o osi¹gniêcie trwa³ego rozwoju opartego na zrównowa¿onych
Adres do korespondencji  Corresponding author: Sebastian Bernat, Zak³ad Ochrony rodowiska, Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie, al. Kranicka 2cd, 20-718 Lublin,
e-mail: sebastian.bernat@poczta.umcs.lublin.pl
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i harmonijnych relacjach miêdzy potrzebami spo³ecznymi, dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
i rodowiskiem. Podkrelana jest waga dowiadczania krajobrazu, czyli jego percepcji.
Zwykle jest ona multisensoryczna, z przewa¿aj¹cym udzia³em wzroku. W okrelonych
warunkach mo¿e byæ zdominowana przez inny zmys³ (np. s³uch  przy du¿ym natê¿eniu
ha³asu, wêch  przy nieprzyjemnym zapachu). W wietle jednego z raportów uzupe³niaj¹cych EKK  dwiêk i zapach, a nawet dotyk i smak, przyczyniaj¹ siê do dowartociowania lub odrzucenia krajobrazów [Landscapes and individual... 2003].
Celem artyku³u jest analiza relacji percepcji i planowania krajobrazu na obszarach
wiejskich. Zwrócono uwagê na zapisy Europejskiej Konwencji Krajobrazowej [2000], krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych, opracowañ planistycznych i programów krajobrazowych, wskazuj¹c odniesienia do planowania krajobrazu. W czêci empirycznej przedstawiono wyniki ankiety przeprowadzonej pod koniec 2011 r. wród
studentów geografii oraz turystyki i rekreacji UMCS dotycz¹cej percepcji krajobrazu Lubelszczyzny rolniczego regionu o ogromnym potencjale przyrodniczym, kulturowym i krajobrazowym. Wskazano tak¿e mo¿liwoci wykorzystania badañ percepcji krajobrazu
w jego planowaniu, zw³aszcza na obszarach wiejskich.
INSTRUMENTY POLITYKI OCHRONY I PLANOWANIA KRAJOBRAZU
Polityka w zakresie krajobrazu rozumiana jest w EKK jako wyra¿enie przez w³aciwe
organa publiczne ogólnych zasad, strategii i wytycznych, które pozwalaj¹ podejmowaæ
specjalne rodki ukierunkowane na ochronê, gospodarowanie i planowanie krajobrazu.
Instrumentami polityki krajobrazowej s¹ m.in. planowanie przestrzenne, oceny skutków
dzia³añ na krajobraz, badania nad krajobrazem, ustanowienie nagród krajobrazowych, powo³anie obserwatoriów krajobrazowych oraz przeznaczanie odpowiednich rodków finansowych na dzia³ania zwi¹zane z krajobrazem. Formu³owanie polityki krajobrazowej
powinno byæ poprzedzone rozpoznaniem zasobów krajobrazowych (identyfikacja, opis,
ocena) oraz okreleniem standardów jakoci krajobrazu. Nastêpnie nale¿y wskazaæ sposoby osi¹gniêcia tych standardów poprzez ochronê, zarz¹dzanie i planowanie w okrelonym czasie, a póniej monitorowanie zmian i ocenê wp³ywu. Wszystkie dzia³ania podjête
w celu okrelenia, wdro¿enia i monitorowania polityki krajobrazowej powinny byæ poprzedzone i powi¹zane z procedurami uczestnictwa spo³eczeñstwa [Zalecenie CM/
/Rec(2008)3]. Formu³uj¹c standardy jakoci krajobrazu szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ
na spo³eczn¹ percepcjê.
Przyk³adami krajów, w których rezultatem od lat realizowanej polityki krajobrazowej
jest zadbany krajobraz s¹ m.in. Francja i Hiszpania [Winiewska 2002, Wojciechowski
2008]. W Hiszpanii krajobraz traktowany jest jako wspólne dziedzictwo i element jakoci
¿ycia. W niektórych regionach, np. w Katalonii, stosuje siê katalogi krajobrazowe i wytyczne krajobrazowe jako podstawowe instrumenty ochrony krajobrazu w procesie zatwierdzania planów zagospodarowania. Katalogi krajobrazów s¹ to wszechstronne studia dotycz¹ce ich jakoci, typologii i ró¿norodnoci zawieraj¹ce tak¿e dane dotycz¹ce sposobu ich
postrzegania i ich znaczenia dla lokalnej spo³ecznoci, wiêc w ich tworzeniu uczestniczy
spo³eczeñstwo, organizacje i w³adze lokalne. Do koordynowania dzia³añ prokrajobrazowych
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powo³ano instytucjê Obserwatorium Krajobrazowego (Observatori del paisatge) i wydzielono specjalny fundusz. Zagadnienia krajobrazowe wprowadzono do programów nauczania i jako tematy projektów badawczych. Jednym z nich jest projekt dotycz¹cy krajobrazów dwiêkowych (soundscape) uwzglêdniaj¹cy znaczenie dwiêku dla lokalnych
spo³ecznoci.
W Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK) [2012] jednym z celów polityki przestrzennego zagospodarowania Polski jest kszta³towanie struktur przestrzennych wspieraj¹cych osi¹gniêcie i utrzymanie wysokiej jakoci rodowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych. Realizacja tego celu wymaga m.in. wprowadzenia
gospodarowania krajobrazem zgodnie z zapisami EKK. Gospodarowanie krajobrazami
dotyczy zarówno podejmowanych dzia³añ ochronnych, jak i planowania wykorzystywania zidentyfikowanych walorów w procesie rozwoju, nadawania nowych funkcji obiektom, projektowania i realizacji nowych struktur. Wród obszarów kszta³towania potencja³u
rozwojowego wymagaj¹cych programowania dzia³añ ochronnych w planach zagospodarowania przestrzennego województw maj¹ zostaæ wyodrêbnione obszary ochrony krajobrazów kulturowych, z uwzglêdnieniem funkcji symbolicznych i identyfikacyjnych krajobrazu, wiadcz¹cych o to¿samoci i rozpoznawalnoci miejsca. Ponadto w KPZK
zwrócono uwagê na koniecznoæ wprowadzenia obowi¹zku wykonywania studiów krajobrazowych w procesie inwestycyjnym na terenach objêtych ochron¹ krajobrazow¹ oraz
objêcia monitoringiem cennych krajobrazów kulturowych.
W Polityce Ekologicznej Pañstwa w latach 20092012 z perspektyw¹ do roku 2016
[2008] zwrócono uwagê m.in. na koniecznoæ zwiêkszenia wiadomoci spo³eczeñstwa
w zakresie potrzeb i w³aciwych metod ochrony krajobrazu oraz wdro¿enia EKK do krajowego prawa ochrony przyrody. Wród istotnych problemów Polskiej Polityki Architektonicznej (PPA) wskazano ochronê i kszta³towanie krajobrazu. W odniesieniu do tego
problemu sformu³owano m.in. nastêpuj¹ce postulaty:
 gospodarowanie krajobrazem powinno staæ siê ga³êzi¹ gospodarki narodowej;
 konieczne jest okrelenie i stosowanie zasad powszechnej ochrony krajobrazu w systemie planowania i gospodarowania przestrzeni¹;
 istotne jest skorelowanie poszczególnych poziomów kszta³towania krajobrazu z planowaniem przestrzennym, od skali regionu do skali miejsca;
 istotne jest podporz¹dkowanie dzia³añ resortowych ca³ociowej wizji krajobrazu.
W Programie Ochrony Krajobrazu Kulturowego Polski [2012] koordynowanym
przez Narodowy Instytut Dziedzictwa za³o¿ono m.in. identyfikacjê, weryfikacjê wstêpn¹
i kwalifikacjê krajobrazów kulturowych Polski w oparciu o pilota¿owy program Ministerstwa rodowiska Czerwona Ksiêga Krajobrazów Polski oraz promocjê idei ochrony
krajobrazów kulturowych, w tym formy ochrony parku kulturowego.
W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich [2007] wskazano na potrzebê zachowania cennych krajobrazów rolniczych o wysokiej ró¿norodnoci biologicznej i bogatych
zasobach kulturowych.
Przyk³adem dobrej praktyki krajowej w zakresie planowania krajobrazu jest woj. pomorskie, w którym na zlecenie samorz¹du województwa sporz¹dzono Studium Ochrony Krajobrazu Województwa Pomorskiego jako syntetyczne opracowanie zagadnieñ krajobrazowych i materia³ studialny do prac planistycznych [Studia przyrodniczo-krajobrazowe... 2006].
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ZASOBY KRAJOBRAZOWE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO JAKO ELEMENT
PLANOWANIA REGIONALNEGO
Województwo lubelskie zaliczane jest do regionów peryferyjnych o charakterze rolniczym. Z uwagi na s³abe uprzemys³owienie i wysokie bezrobocie jest to jeden z najbiedniejszych regionów kraju. Ogromnym potencja³em Lubelszczyzny s¹ wysokie walory
przyrodnicze i du¿a ró¿norodnoæ biologiczna. Przebiega tam granica miêdzy dwiema
podstawowymi jednostkami fizycznogeograficznymi Europy (obszarem Europy Wschodniej i obszarem Europy Zachodniej). Charakterystyczn¹ cech¹ rodowiska przyrodniczego tego województwa jest tak¿e równole¿nikowy, trójdzielny charakter makrorzeby. Centraln¹ jego czêæ stanowi Wy¿yna Lubelska, pó³nocn¹ i pó³nocno-wschodni¹  równiny
po³udniowego Podlasia oraz Polesia Lubelskiego, po³udniow¹  wzniesienia Roztocza
oddzielaj¹ce Wy¿ynê Lubelsk¹ od Kotliny Sandomierskiej, a wschodni¹  Polesie Wo³yñskie i Wy¿yna Wo³yñska. O wartoci przyrodniczej województwa wiadcz¹ liczne obszary chronione, jedne z najbogatszych w kraju zbiorowiska rolinnoci, ostoje licznych
gatunków rzadkich i gin¹cych zwierz¹t. Istniej¹ tam dwa parki narodowe (Poleski PN,
Roztoczañski PN), 85 rezerwatów przyrody, 17 parków krajobrazowych, 17 obszarów
chronionego krajobrazu, siedem zespo³ów przyrodniczo-krajobrazowych, 194 u¿ytki ekologiczne, 23 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 100 specjalnych obszarów
ochrony siedlisk (SOO).
Województwo lubelskie charakteryzuje siê te¿ wystêpowaniem ma³omiasteczkowych
i wiejskich krajobrazów kulturowych, ze star¹ ¿ydowsk¹ zabudow¹, za³o¿eniami parkowo-dworskimi, tradycyjnym budownictwem wiejskim z wiatrakami, ¿urawiami i gniazdami
bocianów. Przez wieki nastêpowa³o tam przenikanie ró¿nych kultur, co znalaz³o swój zapis w krajobrazie, zarówno w jego warstwie materialnej, jak i niematerialnej. We wschodniej czêci województwa mo¿na spotkaæ w niewielkiej odleg³oci katolickie sanktuarium
(Kodeñ), prawos³awny klasztor (Jab³eczna), neounick¹ parafiê (Kostom³oty), ¿ydowsk¹
synagogê (W³odawa) i mahometañski mizar (Lebiedziew). Mozaika kulturowa i bogata
historia regionu wraz z bogactwem przyrodniczym s¹ niew¹tpliwym jego atutem sprzyjaj¹cym rozwojowi turystyki.
W Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 20062020 [2005] za istotne dzia³anie uznano m.in.: ochronê krajobrazu kulturowego wsi i miast jako czynnik s³u¿¹cy budowaniu to¿samoci regionalnej. W czêci dokumentu powiêconej kulturze, turystyce i ochronie przyrody jako priorytet wskazano rozwój kultury i ochronê walorów
przyrodniczych i krajobrazowych regionu jako warunek podniesienia konkurencyjnoci
produktu turystycznego. Wród celów dzia³añ wymieniono tutaj m.in.: zachowanie walorów krajobrazowych obszarów wiejskich, rewitalizacjê i ochronê terenów o szczególnych
walorach przyrodniczych i krajobrazowych, ochronê kulturow¹ regionu, wzbogacenie
ró¿norodnoci krajobrazowej i kulturowej, a tak¿e poprawê atrakcyjnoci turystycznej
obszarów wiejskich poprzez ochronê i wykorzystanie walorów kulturowych i przyrodniczo-krajobrazowych.
W kolejnym dokumencie  Zmianie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego [2009] w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania
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wyró¿niaj¹cych siê krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej wyznaczono 58 potencjalnych parków kulturowych, czyli prawnych form ochrony wprowadzonych Ustaw¹ z dnia 20 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [Dz.U. 2003, nr 162, poz. 1508]. Poza
tym zaproponowano wydzielenie dwóch parków agroekologicznych oraz kilku stref bogatego przyrodniczo, harmonijnego krajobrazu rolniczego o walorach wypoczynkowych
jako stref ochrony fizjonomii krajobrazu z rygorami szczególnej dba³oci o estetykê krajobrazu i harmonizacji zagospodarowania z wartociami przyrodniczo-krajobrazowymi.
Parki agroekologiczne s¹ specjaln¹ form¹ ochrony przestrzeni z jej rolniczymi atrybutami
o du¿ej wartoci kulturowej i u¿ytkowej. Strefy bogatego przyrodniczo, harmonijnego
krajobrazu rolniczego chroni¹ przed zabudow¹ kameralne wnêtrza krajobrazowe. Krajobraz traktowany jest jako istotny zasób województwa, który musi podlegaæ ochronie.
W Programie Zrównowa¿onego Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich woj. lubelskiego [2009] opisano ró¿norodnoæ krajobrazow¹ regionu, a tak¿e scharakteryzowano
liczne zagro¿enia (postêpuj¹cy proces upraszczania i geometryzacji kszta³tów, rozdrobnienia p³atów, chaos rozproszonej zabudowy, gêstniej¹c¹ sieæ infrastruktury technicznej,
zanik specyficznych cech lokalnych). Dodatkowo wskazano koniecznoæ promocji pozytywnego wizerunku Lubelszczyzny jako regionu odnowy wsi.
W Koncepcji Programowo-Przestrzennej Rozwoju Turystyki i Rekreacji woj. lubelskiego [2008] zwrócono uwagê na walory rodowiska przyrodniczego i krajobraz kulturowy jako mocn¹ stronê regionu i jego szansê rozwojow¹. St¹d jednym z celów strategicznych rozwoju turystyki w woj. lubelskim jest podnoszenie atrakcyjnoci poprzez
ochronê, ekspozycjê zasobów kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych.
Jednym z priorytetów Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w województwie lubelskim na lata 20112014 [2011] jest kszta³towanie krajobrazu kulturowego
zmierzaj¹ce do zintegrowania systemów ochrony dziedzictwa i krajobrazu kulturowego
oraz rodowiska przyrodniczego. W ramach tego dzia³ania wskazano koniecznoæ podnoszenia wiadomoci spo³eczeñstwa na temat wartoci krajobrazu kulturowego, promowania nowoczesnej formy ochrony krajobrazu kulturowego w postaci parku kulturowego, dzia³ania na rzecz powstrzymania na obszarach województwa lubelskiego degradacji
krajobrazu kulturowego, jego zachowania oraz wyeksponowania wartoci estetyczno-widokowych. Dodatkowo podkrelono wagê promocji krajobrazów kulturowych Lubelszczyzny jako atrakcyjnych miejsc dla produkcji filmowej.
W oparciu o walory przyrodniczo-krajobrazowe województwa budowane s¹ strategie
promocji. Tak¹ mark¹ promocyjn¹ jest Lubelskie  Przestrzeñ Ekopozytywna, nios¹ca
obietnicê udanego wypoczynku, ale tak¿e wygodnego ¿ycia i bezpiecznego prowadzenia
biznesu. W ramach dzia³añ marketingowych realizowane s¹ ró¿ne kampanie promocyjne,
m.in. Lubelskie  smakuj ¿ycie!, buduj¹ce pozytywny wizerunek regionu o ogromnym
potencjale dla rozwoju turystyki zrównowa¿onej.
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Wród mieszkañców miast ronie zainteresowanie wypoczynkiem na wsi i dowiadczaniem miejsc o wyranej to¿samoci. Obszary wiejskie kojarzone s¹ bowiem ze spokojem, równowag¹, bogactwem pozytywnych doznañ estetycznych, mo¿liwoci¹ kontaktu
z przyrod¹, wiejsk¹ idyll¹, autentycznoci¹, harmoni¹ miêdzy natur¹ i cz³owiekiem.
W Opolskim Dezyderacie w sprawie Przestrzeni Wiejskiej [2011], bêd¹cym rezultatem
konferencji Wiejska przestrzeñ  zagro¿one dziedzictwo, zorganizowanej w Kamieniu
l¹skim 1516 czerwca 2011 r., zwrócono jednak uwagê na obni¿enie walorów estetycznych wsi oraz utratê jakoci krajobrazu, co obni¿a atrakcyjnoæ obszarów wiejskich jako
miejsca zamieszkania.
Jak zauwa¿a Kupidura i in. [2011], w rozwoju przestrzeni obszarów wiejskich istotna
jest problematyka percepcji krajobrazu bêd¹ca procesem aktywnym, w którym jednoczenie poznajemy przedmiot lub zjawisko zmys³ami (poziom sensoryczno-motoryczny)
i przetwarzamy tak zdobyt¹ informacjê w sposób uwarunkowany zasobami naszej dotychczasowej wiedzy i uczuæ (poziom semantyczno emocjonalny) oraz konkretn¹ sytuacj¹ tu i teraz [Paw³owska 2008]. W licznych badaniach wykazano, ¿e obok bodców wizualnych du¿¹ rolê w percepcji krajobrazu odgrywaj¹ bodce dwiêkowe [Dwiêk
w krajobrazie... 2008]. Wysoka jakoæ krajobrazu podnosi wartoæ terenu i jest podstaw¹
rozwoju przemys³u turystycznego [Kupidura i in. 2011]. Harmonijny krajobraz jest czynnikiem przyci¹gaj¹cym turystów. Satysfakcja z harmonijnego otoczenia stanowi czynnik
pozytywnie wp³ywaj¹cy na jakoæ stosunków spo³ecznych. St¹d w planowaniu rozwoju
obszarów wiejskich istotne jest rozpoznanie jak mieszkañcy dowiadczaj¹ owego krajobrazu.
W Polsce niewiele jest badañ empirycznych dotycz¹cych dowiadczania krajobrazu
wiejskiego przez mieszkañców. W ostatnim czasie wzrasta jednak zainteresowanie takimi
studiami, zarówno wród geografów [Bernat i Ka³amucka 2011], jak i socjologów [Po³omski 2010]. Hernik [2011] w analizie zmian krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich na
przyk³adzie Wêglówki (gmina Winiowa) zastosowa³ rejestr zmian krajobrazów kulturowych jako instrument wspomagaj¹cy ochronê otwartych krajobrazów kulturowych obszarów wiejskich. Rejestr ten zawiera tak¿e zapis dwiêku w miejscach o du¿ej wartoci
historycznej i kulturowej oraz w miejscach o wysokim stopniu rozwoju. Podobne podejcie badawcze wykorzystywane jest w metodzie ECOVAST, w której krajobraz jest oceniany za pomoc¹ tzw. listy kontrolnej uwzglêdniaj¹cej odczucia i skojarzenia, aspekty
emocjonalne. Koniecznoæ uwzglêdniania opinii mieszkañców w planowaniu rozwoju obszarów wiejskich podkrelana jest coraz czêciej [m.in. Æwik 2007]. Liczne projekty ³¹cz¹ce rozwój ekonomiczny z ochron¹ krajobrazu poprzez zaanga¿owanie lokalnych i regionalnych dzia³aczy z ró¿nych sektorów, realizowane w wielu regionach Polski, dowodz¹
s³usznoci takiego podejcia. Wa¿nym elementem projektu Listen to the voice of villages (polski partner projektu  Urz¹d Marsza³kowski woj. opolskiego), którego celem
jest wzrost konkurencyjnoci i atrakcyjnoci terenów wiejskich o du¿ym i niewykorzystanym potencjale turystycznym, by³a ankietyzacja na temat postrzegania atrakcyjnoci
turystycznej przez mieszkañców Opolszczyzny. Projekt Vital Landscapes (polski partner projektu  Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) ukierunkowany jest na waloryzacjê
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i zrównowa¿ony rozwój krajobrazów kulturowych za pomoc¹ innowacyjnych technik
partycypacji i wizualizacji (wizualizacja jako nowoczesne narzêdzie mog¹ce wesprzeæ
i u³atwiæ udzia³ spo³eczeñstwa w planowaniu).
W przeprowadzonych przez autora tego artyku³u badaniach ankietowych na temat
percepcji krajobrazów Lubelszczyzny wziê³o udzia³ 100 studentów (73 kobiety, 23 mê¿czyzn) geografii oraz turystyki i rekreacji UMCS w Lublinie. Wiêkszoæ respondentów
stanowili mieszkañcy woj. lubelskiego (Lublin  53%, inne miasta Lubelszczyzny  10%,
wie lubelska  27%, pozosta³e  10%). W odpowiedzi na otwarte pytanie Jaki krajobraz kojarzy siê Pani/Panu z Lubelszczyzn¹? najczêciej wskazywano na krajobraz rolniczy z charakterystycznymi dla niego polami (pofalowane, pasmowy uk³ad, szachownica,
¿ó³te, zanie¿one pola zim¹, ³any pól z rzepakiem, zbo¿owe, chmielowe, buraczane, obsiane dojrzewaj¹cym zbo¿em)  44 % respondentów. W wietle odpowiedzi na kolejne pytania otwarte, z Lubelszczyzn¹ kojarzy siê g³ównie zielony kolor (76%), choæ wymieniano
tak¿e ¿ó³ty (29%), br¹zowy (8%), pomarañczowy (7%), szary (4%), z³oty (3%), czerwony,
be¿owy oraz ciep³e barwy, urozmaicon¹ kolorystykê (po 1%). Wskazanie skojarzeñ
dwiêkowych i zapachowych okaza³o siê trudniejsze, bo odpowiedzi zabrak³o kolejno
w 13 i 15 ankietach. Najczêstszym skojarzeniem dwiêkowym jest piew i inne odg³osy
ptaków (29%) oraz dwiêki wsi (traktor, zwierzêta, kombajny, konie, prace polowe, maszyny rolnicze, kosa) (18%). Wymieniano tak¿e szum drzew i lasu (12%), szum wiatru (9%),
szum wody (8%), dwiêki przyrody (7%), ciszê (5%), ha³as samochodowy i uliczny (4%),
szelest lici (3%), odg³osy owadów (2%), zwierz¹t domowych, organy kocielne i dzwony, odg³osy autobusów i trolejbusów (po 1%). Pojawia³y siê te¿ okrelenia: zró¿nicowany, spokojny, melodyjny, relaksuj¹cy, mi³y, nieprzyjemny. Skojarzenia zapachowe
s¹ równie zró¿nicowane. Najczêciej wymieniano zapach lasu i drzew (31%, w tym wierku, sosny, lasu iglastego, ¿ywicy, lici) oraz zapach trawy (16%), zbó¿ i pól (14%, w tym
sianokosów). Jako charakterystyczne dla Lubelszczyzny wskazywano równie¿: zapach wie¿ego powietrza (8%), kwiatów (8%, w tym fio³ków i niezapominajek), smród
spalin (4%), zapach ziemi (3%), ³¹ki (3%), wie¿ego chleba (2%) oraz zapach krowy,
cebularzy, piwa Per³a, dymu, natury, rzeki, wie¿ych truskawek, malin, chmielu, zio³a,
obornika, zapach nie taki jak na l¹sku, zapach wiosny gdy wszystko rozkwita
(po 1%).
Z odpowiedzi na pytanie Czy wed³ug Pani/Pana Lubelszczyzna jest atrakcyjna dla
turystów (skala 15; 1  nieatrakcyjna, 5  bardzo atrakcyjna) pod wzglêdem krajobrazu,
walorów przyrodniczych, walorów kulturowych, walorów multisensorycznych? wynika,
¿e dostrzega siê wyj¹tkowoæ regionu (dominuj¹ oceny 4), zw³aszcza walory przyrodnicze i krajobrazowe (rys. 1). Ni¿sze oceny uzyska³y walory kulturowe oraz walory multisensoryczne. Ocena tych ostatnich mo¿e byæ spowodowana brakiem wiedzy respondentów i trudnoci¹ ich oceny.
W odpowiedzi na kolejne pytania otwarte wiêkszoæ ankietowanych (brak czterech
odpowiedzi) wskaza³a miejsca na Lubelszczynie, które s¹ przyjazne dwiêkowo (zdecydowanie dominuje tutaj Roztocze  60% ankietowanych) oraz miejsca nieprzyjazne
dwiêkowo (g³ównie Lublin  63% ankietowanych). Wiêkszoæ ankietowanych uzna³a, ¿e
krajobrazy dwiêkowe powinny byæ przedmiotem ochrony (79% odpowiedzi). Przeciwnych ochronie jest tylko 6% ankietowanych. Pozostali albo nie zajmuj¹ stanowiska, albo
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Rys. 1. Atrakcyjnoæ Lubelszczyzny w opinii respondentów (liczba odpowiedzi; skala 15,
1  nieatrakcyjna, 5  bardzo atrakcyjna)
Fig. 1. Attractiveness of the Lublin region according to the respondents (number of respondents; scale15, 1  unattractive, 5  very attractive)

zastrzegaj¹, ¿e tylko niektóre z krajobrazów dwiêkowych np. naturalne, niepowtarzalne,
charakterystyczne, przyjemne powinny podlegaæ ochronie. W odpowiedzi na ostatnie
pytanie wiêkszoæ ankietowanych (79%) zaproponowa³a mo¿liwe dzia³ania w celu redukcji ha³asu i ochrony charakterystycznych krajobrazów dwiêkowych. Wymieniono g³ównie: budowê ekranów akustycznych (37% odpowiedzi), sadzenie nowych drzew, tworzenie parków, terenów zieleni, budowê obwodnic, stosowanie urz¹dzeñ t³umi¹cych ha³as,
cichych silników, t³umików, promowanie komunikacji publicznej i komunikacji rowerowej
(w tym rowery publiczne, pasy dla rowerów), ograniczenie ruchu samochodowego (w tym
zmniejszenie natê¿enia ruchu, wydzielanie stref bez samochodów, ograniczenia wjazdu
do zabytkowych czêci miast), tworzenie dwiêkowych parków krajobrazowych lub wydzielenie stref ochronnych, ochronê ró¿nych gatunków zwierz¹t, zakaz u¿ywania sygna³ów dwiêkowych, zakaz organizacji imprez masowych oraz zakaz budowy zak³adów przemys³owych i dróg w s¹siedztwie obszarów cennych dwiêkowo itd. Czêæ wskazañ
powinna byæ uwzglêdniona w planowaniu miejscowym.
Badania pozwoli³y rozpoznaæ, jak studenci geografii oraz turystyki i rekreacji UMCS
postrzegaj¹ krajobraz Lubelszczyzny, jakie wi¹¿¹ z nim skojarzenia kolorystyczne, dwiêkowe i zapachowe. Wyniki badañ nie daj¹ pe³nego obrazu, a jedynie przybli¿ony. Stanowiæ jednak mog¹ silny wyznacznik trendu [por. Gruszczyñski 2002]. Lubelszczyzna ma
ogromne walory krajobrazowe, równie¿ w jego warstwie multisensorycznej.
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WNIOSKI I UWAGI KOÑCOWE
Planowanie krajobrazu, w szczególnoci wiejskiego, powinno byæ poprzedzone rozpoznaniem jego spo³ecznej percepcji. Badania z tego zakresu mog¹ byæ cennym wzbogaceniem miejscowego procesu planistycznego. Pomagaj¹ w unikaniu konfliktów spo³ecznych, sprzyjaj¹ znajdowaniu najlepszych mo¿liwych rozwi¹zañ, a przez to umo¿liwiaj¹
optymalne wykorzystanie potencja³u krajobrazowego dla rozwoju regionu z zachowaniem jego wartoci ekonomicznych, ekologicznych i estetycznych. Pomocna w planowaniu krajobrazu jest obiektywizacja ocen krajobrazowych. St¹d konieczne jest wypracowanie standardów jakoci krajobrazu uwzglêdniaj¹cych wartoci przypisane im przez ogó³
spo³eczeñstwa. Planowanie ma za zadanie wskazaæ dzia³ania pozwalaj¹ce osi¹gn¹æ za³o¿one standardy.
W województwie lubelskim uwzglêdniono ochronê i planowanie krajobrazu w licznych dokumentach strategicznych. Zauwa¿ono przede wszystkim ogromny potencja³
przyrodniczy regionu, choæ odniesiono siê tak¿e do jego warstwy kulturowej i wizualnej. Niestety nie znalaz³y siê w wymienionych opracowaniach odwo³ania do unikatowoci multisensorycznej (pozawizualnej). Zapewne uznano walory multisensoryczne
za oczywiste, wynikaj¹ce z bogactwa przyrody i kultury, za sporz¹dzanie dokumentów
planistycznych nie by³o poprzedzone badaniami percepcji wród mieszkañców. Badania percepcji przeprowadzone na grupie studentów pozwoli³y rozpoznaæ skojarzenia krajobrazowe, kolorystyczne, dwiêkowe, zapachowe oraz atrakcyjnoæ turystyczn¹ regionu
(w tym o miejscach atrakcyjnych i nieatrakcyjnych). Dodatkowo uzyskano informacjê
o potrzebie ochrony krajobrazów dwiêkowych oraz propozycje dzia³añ w zakresie ochrony i planowania jakoci dwiêkowych krajobrazu. Dane o postrzeganiu regionu przez jego mieszkañców mog¹ stanowiæ wa¿ny przyczynek do planowania miejscowego.
Podkreliæ nale¿y równie¿, ¿e ochron¹ powinny byæ objête nie tylko krajobrazy niezwyk³e, piêkne, ale tak¿e codzienne, przeciêtne bêd¹ce t³em i miejscem, w którym toczy
siê nasze ¿ycie. Podlegaj¹ one najwiêkszym i najszybszym zmianom, co szczególnie znajduje wyraz w krajobrazach wiejskich, coraz silniej nara¿onych na ekspansjê budownictwa. Wa¿n¹ rolê odgrywa plan miejscowy. Konieczna jest tak¿e edukacja i promocja kultury przestrzeni zarówno w jednostkach samorz¹dowych, jak i w ca³ym spo³eczeñstwie.
Piêkne krajobrazy s¹ dobrem, bez którego ¿ycie cz³owieka bêdzie siê oczywicie toczy³o
dalej, ale czy lepiej? Planowanie krajobrazu, w szczególnoci wiejskiego, uwzglêdniaj¹ce aspekt jego spo³ecznej percepcji, mo¿e byæ inwestycj¹ dalekowzroczn¹ pozwalaj¹c¹
odnaleæ miejsce cz³owieka w wiecie. Krajobraz jest dobrem publicznym. Ka¿dy cz³onek
spo³eczeñstwa ma prawo do korzystania z jego walorów oraz obowi¹zek dbania o jego
jakoæ poprzez partycypacjê w ochronie i planowaniu.
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PERCEPTION AND PLANNING OF RURAL LANDSCAPE
Abstract. The aim of the paper is to analyse relations of the perception of landscape
and landscape planning in rural areas. Attention was paid to the European Landscape
Convention, national and regional strategic documents, planning studies and landscape
programs, to analyse references to landscape planning. In the empirical part of the work,
the results of a survey carried out among students of two faculties of the Maria Curie-Sk³odowska University (Geography and Tourism and Recreation) are presented. The survey
was conducted in 2011 and concerned the perception of the landscape of the Lublin
region  a rural area of great natural, cultural and landscape potential. In addition, the
author indicated some possible applications of research on the perception of landscape
for landscape planning, especially in rural areas.
Key words: landscape, perception, spatial planning, Lublin Voivodeship
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PROBLEMY CYFRYZACJI ANALOGOWYCH MAP
GLEBOWO-ROLNICZYCH W SKALI 1: 5000
Anna Bielska
Politechnika Warszawska
Streszczenie. Mapy glebowo-rolnicze w skali 1:5000, opracowywane w latach 60.
w formie analogowej, s¹ cennym ród³em danych o warunkach glebowych. Na podstawie
rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 3 padziernika 2011 r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowañ tematycznych i specjalnych [Dz.U. nr 222, poz. 1328], maj¹ byæ
tematycznymi opracowaniami cyfrowymi, uwzglêdnianymi w infrastrukturze informacji
przestrzennej. Celem artyku³u by³o przedstawienie merytorycznych problemów cyfryzacji map glebowo-rolniczych wynikaj¹cych m.in. ze zmian u¿ytkowania czy melioracji.
Badania przeprowadzono na kilku obszarach w Polsce, sprawdzaj¹c aktualnoæ treci
map glebowo-rolniczych i porównuj¹c j¹ z konturami klasyfikacyjnymi zawartymi
w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Uzyskane wyniki wskazuj¹ na kilka
istotnych problemów. Problemem jest przede wszystkim aktualnoæ u¿ytkowania oraz
brak aktualizacji map glebowo-rolniczych na gruntach objêtych melioracj¹ czy rekultywacj¹. Kolejn¹ spraw¹ jest jakoæ i czytelnoæ map, a czasami ich brak. Dlatego istnieje
koniecznoæ uwzglêdniania konturów klasyfikacyjnych zawartych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków w procesie cyfryzacji map glebowo-rolniczych.
S³owa kluczowe: mapy glebowo-rolnicze, infrastruktura informacji przestrzennej

WSTÊP
Mapy glebowo-rolnicze w skali 1:5000 opracowano dla obszaru ca³ej Polski, g³ównie
w latach 19661972 [Hopfer i Urban 1975]. Przygotowano je na podstawie zarz¹dzenia
nr 115 Ministra Rolnictwa z dnia 28 lipca 1964 r. w sprawie organizacji prac gleboznawczo- i rolniczo-kartograficznych [Dz.Urz. Min. Rol. nr 19, poz. 121] oraz instrukcji w sprawie wykonywania map glebowo-rolniczych w skali 1: 5000 i 1:25 000 oraz map glebowo-przyrodniczych w skali 1:25 000 [Strzemski i in. 1964]. Dotacje na opracowanie map
glebowo-rolniczych, aktualizacjê lub odnowienie map glebowo-rolniczych, na podstawie
Adres do korespondencji  Corresponding author: Anna Bielska, Katedra Gospodarki Przestrzennej
i Nauk o rodowisku Przyrodniczym, Politechnika Warszawska, pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa,
e-mail: a.bielska@gik.pw.edu.pl
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art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów, by³y przewidywane w poszczególnych latach w rozporz¹dzeniach ministra w³aciwego do spraw rolnictwa. Ostatnie dotacje zaplanowano na podstawie rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokoci stawek dotacji przedmiotowych dla ró¿nych podmiotów wykonuj¹cych zadania na rzecz rolnictwa oraz szczegó³owych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji [Dz.U z 2000 r., nr 35, poz. 401].
Mapy glebowo-rolnicze w skali 1:5000 s¹ bardzo cennymi i szczególnymi ród³ami
danych dotycz¹cych warunków glebowych. Korzystanie z nich by³o i jest nadal nieodzowne w prowadzeniu takich prac jak: urz¹dzanie gospodarstw wielkoobszarowych,
opracowywanie programów i planów gospodarczego rozwoju wsi, dobór gatunków i odmian rolin do lokalnych warunków klimatycznych, optymalizacja nawo¿enia, ocena potrzeb i projektowanie melioracji, scalanie i wymiana gruntów, ochrona gleb, rekultywacje
[Witek 1973, Siuta 1982]. Mapy te opracowano na bazie istniej¹cych map klasyfikacyjnych oraz na podstawie badañ terenowych i laboratoryjnych poprzedzonych interpretacj¹ zdjêæ lotniczych [Witek i Ochalska 1968]. Obecnie na podstawie rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z 3 padziernika 2011 r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowañ tematycznych i specjalnych [Dz.U. z 2011 r., nr 222, poz. 1328] maj¹ byæ one tematycznymi opracowaniami cyfrowymi uwzglêdnianymi w infrastrukturze informacji przestrzennej.
Wi¹¿e siê z tym jednak wiele problemów. Z jednej strony s¹ coraz wiêksze mo¿liwoci
technologiczne, zarówno cyfryzacji map analogowych, jak równie¿ ich aktualizacji [Dobers 2008, Bia³ousz i in. 2010, Hively i in. 2011], z drugiej  oczywista potrzeba uzyskania szybko i tanio jak najlepszego pod wzglêdem merytorycznym produktu koñcowego,
czyli tematycznych map cyfrowych. Analogowe mapy glebowo-rolnicze, jak wynika z badañ prowadzonych w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Nauk o rodowisku Przyrodniczym [Sk³odowski i Bielska 2009a], generalnie nie by³y aktualizowane, z wyj¹tkiem obszarów, na których przeprowadzano scalenia. Aktualizowano jedynie mapy klasyfikacyjne, a w ostatnich kilkunastu latach tê aktualizacjê wprowadzano jedynie do bazy
danych ewidencji gruntów i budynków [Sk³odowski i Bielska 2009]. Z tych wzglêdów
mo¿na zak³adaæ, ¿e treæ map glebowo-rolniczych w skali 1: 5000 jest nieaktualna przede
wszystkim pod wzglêdem u¿ytkowania oraz zmian wynikaj¹cych z przeprowadzonych
melioracji i rekultywacji.
W latach 19761993 wykonano w Polsce melioracje na powierzchni 1890 tys. ha
gruntów [Siuta i ¯ukowski 2009]. Wprawdzie realizacjê melioracji wodnych po roku 1990
praktycznie zahamowano, to jednak w latach 20002004 zabiegi takie przeprowadzono na
powierzchni oko³o 4 tys. ha [Lipiñski 2006]. Mo¿na wiêc przyj¹æ, ¿e po 1976 r. zmeliorowano oko³o 2000 tys. ha. W tym samym czasie powierzchnia u¿ytków rolnych zmniejszy³a siê o oko³o 2600 tys. ha. Zmiany te wynikaj¹ g³ównie ze zwiêkszenia lesistoci
i wy³¹czeñ gruntów rolnych i lenych z produkcji. W przypadku gruntów zrekultywowanych, mamy do czynienia z o wiele mniejsz¹ powierzchni¹, oko³o 30 tys. ha. Bior¹c to
pod uwagê, mo¿na spodziewaæ siê, ¿e aktualnie, dla oko³o 18% powierzchni u¿ytków rolnych brakuje aktualnych map glebowo-rolniczych.
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MATERIA£Y I METODY BADAÑ
Badania przeprowadzono na obszarze czterech gmin i dodatkowo trzech obrêbów
ewidencyjnych, o ³¹cznej powierzchni 52 452 ha (tab. 1). Wykorzystano:
 mapy gleboworolnicze w skali 1:5000,
 kontury klasyfikacyjne z bazy danych ewidencyjnych,
 mapy klasyfikacyjne w skali 1:5000,
 dane dotycz¹ce melioracji rolnych,
 ortofotomapê.
Tabela 1. Obszar badañ
Table 1. Area of research
Województwo
Voivodeship

Gmina
Commune

Obrêb
District

Powierzchnia [ha]
Area [ha]

Mazowieckie

Ceg³ów



9 778,33

Mazowieckie

Zarêby Kocielne



8 337,51

Mazowieckie

Ma³kinia



12 424,08

Mazowieckie

Nasielsk



18 081,09

Mazowieckie

Dêbe Wielkie

Dêbe Wielkie

737,93

Mazowieckie

Brudzeñ Du¿y

Siecieñ Rumunki

307,51

Ciechanowskie

Dzierzgowo

Jab³onów

1 927,47

Zielonogórskie

¯agañ

Szumsk

858,02

Suma powierzchni  Total area

52 451,94

ród³o: Opracowanie w³asne
Source: Authors own study

Dla poszczególnych obszarów za³o¿ono bazê danych o glebach zawieraj¹c¹ warstwê
konturów klasyfikacyjnych z bazy danych ewidencyjnych oraz warstwê kompleksów
przydatnoci rolniczej  na podstawie map glebowo-rolniczych w skali 1:5000.
Warstwy tematyczne zawieraj¹ nastêpuj¹ce dane opisowe:
 kontury klasyfikacyjne: rodzaj u¿ytku, klasê bonitacyjn¹,
 kompleksy przydatnoci rolniczej: kompleks przydatnoci rolniczej, typ gleby, sk³ad
granulometryczny profilu.
Zbudowana w ten sposób baza danych pozwoli³a na przeprowadzenie prostych analiz przestrzennych polegaj¹cych na porównaniu obydwu warstw tematycznych zarówno
pod wzglêdem geometrii, jak i treci poszczególnych konturów klasyfikacyjnych i glebowo-rolniczych. Dla wybranych obszarów dokonano analizy map glebowo-rolniczych przed
melioracj¹ i map klasyfikacyjnych zaktualizowanych po melioracji. Na podstawie map klasyfikacyjnych wykonanych po melioracji okrelono kompleksy przydatnoci rolniczej
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gruntów zmeliorowanych i porównano je z mapami glebowo-rolniczymi wykonanymi przed
melioracj¹ tego obszaru (rys. 1). Dodatkowo dla dwóch gmin (Zarêby Kocielne i Ceg³ów)
wykonano analizy u¿ytkowania na podstawie ortofotomapy i inwentaryzacji terenowej.

Rys. 1. Mapy glebowo-rolnicze: a  po melioracji, b  przed melioracj¹
Fig. 1. Soil-agricultural maps after and before melioration works
ród³o: Opracowanie w³asne
Source: Authors own study

WYNIKI I DYSKUSJA
W instrukcji w sprawie wykonywania map glebowo-rolniczych w skali 1:5000 i 1:25 000
oraz map glebowo-przyrodniczych w skali 1:25 000 czytamy, ¿e mapy glebowo-rolnicze
maj¹ na celu dopomo¿enie rolnikowi w rozpoznawaniu zró¿nicowanej jakoci przestrzeni
produkcyjnej i w jej kszta³towaniu ( ), ukazuj¹ g³ównie mo¿liwoci produkcyjne i perspektywy rozwojowe ró¿nych form gruntów u¿ytkowanych rolniczo. Z przeprowadzonej analizy literatury wynika, ¿e mapy glebowo-rolnicze mia³y i maj¹ szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach. Ich wykorzystanie jest niezwykle wa¿ne m.in. w:
 scaleniu i wymianie gruntów zarówno przy opracowywaniu za³o¿eñ do projektu scalenia (projektu ogólnego), jak i szacunku porównawczym gruntów [Hopfer i Urban 1975,
Sobolewska-Mikulska i Pu³ecka 2007, Bielska i Kupidura 2010];
Acta Sci. Pol.

Problemy cyfryzacji analogowych map glebowo-rolniczych w skali 1:5000






45

wycenie nieruchomoci rolnych [Kornaszewski 2001, Cymerman 2011];
ochronie gleb [Siuta 1982, Kunicki i in. 1979, Sk³odowski i in. 2004];
ocenie potrzeb melioracji wodnych [Strzemski i in. 1973];
kszta³towaniu przestrzeni na obszarach wiejskich, zgodnie ze zrównowa¿onym rozwojem [Sk³odowski i in. 2005, Sk³odowski i Bielska 2009a, Bielska i Kupidura 2010];
 kszta³towaniu granicy rolno-lenej [Ustawa o lasach Dz.U. z 1991 r., nr 101, poz. 444
z pón. zm., Wytyczne... 2001];
 opracowaniach ekofizjograficznych [Dubel 2000, Koreleski 2009].
W Ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej [Dz.U.
z 2010 r., nr 76, poz. 489], w której dokonano transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2007/2/WE z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiaj¹cej infrastrukturê informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), za³o¿ono, ¿e infrastruktura
informacji przestrzennej obejmuje zbiory danych przestrzennych odnosz¹ce siê do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub z nim powi¹zane. W trzeciej grupie tematycznej za³¹cznika do ustawy znajduje siê gleba, charakteryzowana na podstawie okrelenia: g³êbokoci, tekstury, struktury, materia³u organicznego, kamienistoci, erozji, a w niektórych
przypadkach, przeciêtnego nachylenia oraz przewidywanej zdolnoci zatrzymywania
wody. Artyku³ 9a Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
[Dz.U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287] oraz rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 3 padziernika
2011 r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowañ tematycznych i specjalnych
[Dz.U. z 2011 r., nr 222, poz. 1328], okrelaj¹, ¿e G³ówny Geodeta Kraju opracowuje
i udostêpnia kartograficzne opracowania tematyczne w postaci cyfrowej. Wród wymienionych w tym dokumencie s¹ mapy glebowo-rolnicze przedstawiaj¹ce w szczególnoci
informacje dotycz¹ce przydatnoci glebowo-rolniczej terenu charakteryzowane na podstawie g³êbokoci, tekstury, struktury i zawartoci cz¹stek oraz materia³u organicznego,
kamienistoci, erozji gleb i podglebia i zdolnoci zatrzymywania wody [Dz.U. z 2011 r.,
nr 222, poz. 1328].
Problemy zwi¹zane z cyfryzacj¹ map glebowo-rolniczych wynikaj¹ z nastêpuj¹cych
powodów:
1. Przez wiele lat mapy glebowo-rolnicze nie by³y aktualizowane, ich treæ siê zmienia³a m.in. poprzez przeprowadzane melioracje wodne, zmianê u¿ytkowania oraz rekultywacje. Zmiany te dotycz¹ oko³o 18% powierzchni u¿ytków rolnych w Polsce. Na badanym obszarze nieaktualne mapy pokrywa³y 6200 ha, co stanowi 12% ³¹cznej powierzchni
badanego obszaru. W przypadku zmian u¿ytkowania gleb problem aktualizacji mo¿na
stosunkowo ³atwo rozwi¹zaæ, wykorzystuj¹c warstwê u¿ytki z bazy danych ewidencji
gruntów i budynków. Z kolei zmiany wynikaj¹ce z przeprowadzonych melioracji wymagaj¹
aktualizacji w terenie lub porednio wykorzystania zaktualizowanych po melioracji map klasyfikacyjnych, ortofotomap, numerycznego modelu terenu i niezbêdnej wiedzy eksperckiej.
2. Treæ konturów klasyfikacyjnych nie odpowiada³a treci map glebowo-rolniczych
na powierzchni 240 ha (0,5% ³¹cznej powierzchni badanego obszaru). Pojawia³y siê nastêpuj¹ce niezgodnoci np.: kontur klasyfikacyjny opisany jest RIIIa, a na mapie glebowo-rolniczej jest kompleks 5, w którym wystêpuj¹ tylko gleby zaliczane do klasy IVa
i IVb. S¹ to b³êdy, które nale¿y wyeliminowaæ poprzez kontrolê w terenie, a w niektórych
wypadkach wystarczy analiza istniej¹cych opracowañ.
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3. Kontury klasyfikacyjne, na podstawie Instrukcji Technicznej O1 [Instrukcja O1.
1998], nale¿¹ do III grupy szczegó³ów terenowych o niewyranych obrysach lub ma³ego
znaczenia gospodarczego i s¹ mierzone z dok³adnoci¹ 0,5 m. Na podstawie Instrukcji
G-5 Ewidencja gruntów i budynków [Instrukcja G5. 2003] pola powierzchni u¿ytków gruntowych i klas gleboznawczych w granicach dzia³ki ewidencyjnej, tzw. klasou¿ytki, oblicza
siê na podstawie numerycznych opisów granic dzia³ki, konturów u¿ytków oraz klas gleboznawczych i wyrównuje siê na zasadach proporcjonalnoci do pola powierzchni dzia³ki
ewidencyjnej, której powierzchniê okrela siê z dok³adnoci¹ 0,0001 ha. Nale¿y jednak
zwróciæ uwagê, ¿e na podstawie Instrukcji w sprawie prowadzenia klasyfikacji gleboznawczej gruntów [Instrukcja. 1956] ustalenie granic konturów dokonywane by³o z dok³adnoci¹ do 10 metrów. Kontury na mapie glebowo-rolniczej oparte s¹ na konturach mapy klasyfikacyjnej. W zwi¹zku z tym nawet, gdyby by³y nanoszone z dok³adnoci¹ graficzn¹
1 mm, to jest to 5 m w skali 1:5000. Nale¿y jednak przyjmowaæ, ¿e mo¿e to byæ dok³adnoæ
parokrotnie mniejsza [Kunicki i in. 1979]. Ma to istotne znaczenie w przypadku próby
precyzyjnego ustalenia wystêpowania kompleksu przydatnoci rolniczej.
Dodatkowo warto rozwi¹zaæ zagadnienia zwi¹zane z faktem, ¿e gleba ma charakter
ci¹g³y i zmienia siê w sposób p³ynny. Zarówno klasy bonitacyjne, charakteryzuj¹ce jakoæ gleb, jak i kompleksy przydatnoci rolniczej nie maj¹ ostrych granic. Przejcie jednego konturu w drugi jest ci¹g³e, a rzeczywista granica miêdzy nimi jest rozmyta. Od lat
funkcjonuj¹ modele pozwalaj¹ce na zobrazowanie pokrywy glebowej w sposób ci¹g³y
z rozmytymi granicami [McBreatney i Odeh, 1997, Bhargavi i Jyothi, 2010].
G³ówne problemy zwi¹zane z cyfryzacj¹ map glebowo-rolniczych w skali 1:5000 s¹
niezwykle istotne. Dlatego konieczne jest ich rozwi¹zanie, gdy¿ pozwoli to na utworzenie
jednolitej dla ca³ego kraju warstwy tematycznej bêd¹cej podstaw¹ dla innych systemów
i opracowañ [Panagos i in. 2011].
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PROBLEMS OF DIGITIZATION OF ANALOG SOIL-AGRICULTURAL MAPS
ON A SCALE OF 1: 5,000
Abstract. Soil-agricultural maps on a scale of 1: 5,000, drafted in analogue technology
in the 1960s, constitute a highly-regarded source of data on soil conditions. Pursuant to
the Council of Ministers ordinance of October 3, 2011 on the types of thematic and special cartographic studies (Official Journal No. 2011.222.1328), the soil-agricultural maps
are meant to constitute thematic digital studies that will be a part of the spatial information infrastructure. This work presents the substantive problems faced by the digitization of the soil-agricultural maps, which follow from, inter alia, changes in the manner
of use or melioration works. The research was carried out in certain areas of Poland,
where the currency of the soil-agricultural maps was tested. In addition, the content was
compared to valuation class borders recorded in the database of the register of lands and
buildings. The results of the research indicate certain important issues. First of all, the
currency of the manner of use, as well as the lack of necessary updates to the soil-agricultural maps of areas subject to melioration or reclamation works. The second problem
is the quality and clarity of the maps, which are sometimes very poor. Therefore, it is
necessary to take into account the valuation class borders, recorded in the database
of the register of lands and buildings, for the purposes of digitization of the soil-agricultural maps.
Key words: soil-agricultural maps, spatial information infrastructure
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PRZEMIANY STRUKTURY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ
POMORZA W UJÊCIU WIELOFUNKCYJNEGO
I ZRÓWNOWA¯ONEGO ROZWOJU
Gabriela Czapiewska
Akademia Pomorska w S³upsku
Streszczenie. Zmiany spo³eczno-ekonomiczne zachodz¹ce na pomorskich wsiach znajduj¹ odzwierciedlenie tak¿e w zmianach struktury funkcjonalno-przestrzennej krajobrazu. Podstawowym warunkiem rozwoju badanych obszarów wiejskich jest wzrost ich
ró¿norodnoci, przede wszystkim poprzez wzbogacanie struktury funkcji spo³eczno-gospodarczych. Rolnictwo i lenictwo odgrywa istotn¹ rolê w ¿yciu spo³ecznoci wiejskich Pomorza i stanowi podstawê zarz¹dzania zasobami naturalnymi oraz zagospodarowania krajobrazu wiejskiego. W artykule zaprezentowano przemiany struktury krajobrazu
wiejskiego w ujêciu wielofunkcyjnego oraz zrównowa¿onego rozwoju wsi. Jego zasadniczym celem jest poprawa sytuacji bytowej mieszkañców poprzez rozwijanie wielokierunkowych form aktywnoci spo³ecznej, gospodarczej (g³ównie pozarolniczej), a tak¿e
kulturowej.
S³owa kluczowe: obszary wiejskie, krajobraz wiejski, rozwój wielofunkcyjny, rozwój
zrównowa¿ony

WSTÊP
Krajobraz wiejski jest przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin naukowych badaj¹cych jego materialn¹ strukturê, funkcjonowanie, a tak¿e warstwê niematerialn¹.
Mieszkañcy rozmaicie oceniaj¹ swoje otoczenie, przyjmuj¹c postawy od ca³kowitej negacji poprzez obojêtnoæ, a koñcz¹c na zauroczeniu. Walory estetyczne krajobrazu s¹ istotnym sk³adnikiem odczuwanej w ka¿dej chwili jakoci ¿ycia oraz czynnikiem odgrywaj¹cym wa¿n¹ rolê w procesie kszta³towania wielu istotnych cech duchowych jednostki
ludzkiej [Wojciechowski 1986].
Krajobraz ruralny jest efektem dzia³ania czynników fizjograficznych, spo³ecznych,
kulturowych, ekonomicznych i technologicznych. W znacz¹cy sposób mo¿e sprzyjaæ
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dzia³alnoci gospodarczej, wp³ywaæ na kszta³towanie lokalnego dziedzictwa kulturowego,
przyczyniaæ siê do zwiêkszenia dobrobytu, wreszcie konsolidowaæ spo³ecznoci lokalne
oraz regionalne. Postêpuj¹ce procesy osadnicze, zagospodarowanie terenów wiejskich
i wprowadzanie funkcji pozarolniczych powoduj¹ istotne przemiany w krajobrazie wiejskim, zw³aszcza jego antropogenizacjê.
Zmiany spo³eczno-ekonomiczne zachodz¹ce na pomorskich wsiach maj¹ odzwierciedlenie tak¿e w zmianach struktury funkcjonalno-przestrzennej krajobrazu. Zasadniczy cel pracy sformu³owano w jej tytule. W artykule zaprezentowano przemiany struktury krajobrazu
wiejskiego w ujêciu wielofunkcyjnego oraz zrównowa¿onego rozwoju wsi, który wp³ywa
na poprawê sytuacji bytowej mieszkañców poprzez rozwijanie wielokierunkowych form
aktywnoci spo³ecznej, gospodarczej (g³ównie pozarolniczej), a tak¿e kulturowej.
Na rozwój obszarów wiejskich w ostatnich latach, zarówno na Pomorzu, jak i w ca³ym kraju, istotny wp³yw wywiera odnowa wsi. Elementem jej jest kszta³towanie harmonijnego krajobrazu, mo¿liwe nie tylko za pomoc¹ programów i strategii, ale tak¿e z udzia³em elit lokalnych i liderów realizuj¹cych w³asne projekty. W wyniku ich dzia³añ do ¿ycia
wracaj¹ stare zabytkowe budowle, adaptowane do nowych celów domy mieszkalne, pracownie, warsztaty. Odtwarzane jest centralne miejsce spotkañ (plac, wiejski rynek), powstaj¹ ³awki, plansze informacyjne, kawiarenki, rzeby lub pomniki, czasami elementy
wa¿ne dla tradycji danej miejscowoci, zwi¹zane z histori¹ miejsca, krajobrazem. Zauwa¿yæ mo¿na, i¿ lokalne potrawy, ekologiczne gospodarstwa, zwyczaje, festiwale itd. okrelaj¹ specyficzny charakter danej miejscowoci, przyci¹gaj¹ goci, czyni¹ wie ¿yw¹, aktywn¹, a jej mieszkañcom przysparzaj¹ dodatkowych róde³ zarobkowania [Biernat
i Ka³amucka 2011]. Bogactwo i ró¿norodnoæ dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
stanowi oparcie dla rozwoju turystyki.
ZMIANY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE OBSZARU BADAWCZEGO
Powierzchnia województwa pomorskiego wynosi 18 310,34 km2, z tego 93,9% zajmuj¹
obszary wiejskie. Wie pomorsk¹ zamieszkuje 33,6% ogó³u ludnoci w województwie.
Koncentruje siê ona przede wszystkim na terenach, na których wystêpuj¹ korzystne warunki przyrodnicze do produkcji rolniczej.
Krajobraz wiejski badanego obszaru podlega g³êbokim przemianom, takim jak zanik
zró¿nicowania regionalnego i lokalnego, rosn¹ca homogenicznoæ struktur przestrzennych, zerwanie ci¹g³oci kulturowej oraz zachwianie stabilnoci ekologicznej.
Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej zazwyczaj narasta ewolucyjnie w ci¹gu d³ugotrwa³ych procesów rozwoju miast i wsi, za przemiany w sieci osadniczej nastêpuj¹
powoli. Istotnym elementem spowalniaj¹cym te zmiany s¹ wykszta³cone w ci¹gu d³ugiego czasu urz¹dzenia infrastrukturalne i sta³e elementy zabudowy (np. szlaki transportowe, substancja mieszkaniowa), jak równie¿ powoli zmieniaj¹ce siê tendencje, ci¹¿enia
i przestrzenne zwi¹zki kulturowe [Rydz 2010].
Transformacja systemowa w Polsce, a wiêc fundamentalna zmiana ³adu politycznego,
gospodarczego i spo³ecznego, by³a tym historycznym procesem, który wyznaczy³ ramy dla
przemian zachodz¹cych w ca³ej gospodarce i spo³eczeñstwie w okresie ubieg³ych 20 lat,
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w tym tak¿e w rolnictwie i na obszarach wiejskich [Heffner 2007]. Stopieñ zmian w funkcjonowaniu osiedli wiejskich jest uzale¿niony od wielu czynników i narasta w miarê postêpu urbanizacji wsi [Maik 2009]. Okres gospodarki rynkowej przyniós³ równie¿ znacz¹ce zmiany w zakresie wyposa¿enia wsi w infrastrukturê techniczn¹. Upodmiotowiono
samorz¹dy lokalne i gwa³townie wzros³o tempo rozbudowy urz¹dzeñ infrastrukturalnych.
Rozbudowa i poprawa jakoci sieci infrastrukturalnych sta³a siê jednym z naczelnych zadañ lokalnych w³adz samorz¹dowych. Wzrasta³a przede wszystkim d³ugoæ sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz przybywa³o lokalnych oczyszczalni cieków.
System osadniczy województwa pomorskiego pod wzglêdem ogólnych cech strukturalnych, wielkoci i rozmieszczenia miejscowoci wykazuje stabilnoæ. Dodaæ nale¿y, i¿
istniej¹ca na badanym terenie sieæ osadnicza jest wynikiem wielowiekowego kszta³towania siê osadnictwa u ujcia Wis³y. Istotnym uwarunkowaniem przyrodniczym s¹ cechy
geomorfologiczne tego obszaru, ukszta³towane g³ównie w procesach lodowcowych,
tworz¹ce zró¿nicowane warunki rozwoju osadnictwa i kszta³tuj¹ce predyspozycje rozwoju rolnictwa jako istotnej w przesz³oci ga³êzi gospodarki Pomorza. Mozaika warunków
topograficznych i glebowych, od ma³o urodzajnych i trudnych do u¿ytkowania rolniczego obszarów pojeziernych, poprzez ¿yzne doliny rzeczne i równiny rejonu S³upska oraz
Kociewia, po ¯u³awy, wp³ynê³a na ró¿ne historyczne typy gospodarki rolnej opartej na
rozdrobnionych gospodarstwach indywidualnych (obszary morenowe) lub wielkiej w³asnoci ziemskiej (okolice S³upska, ¯u³awy Wilane).
Charakterystyczn¹ cech¹ dotychczasowego rozwoju krajobrazu wiejskiego badanego
obszaru jest uzale¿nienie struktur zagospodarowania przestrzennego od warunków przyrodniczych. Wp³ynê³o ono na ukszta³towanie siê w d³ugim procesie rozwoju powi¹zanych elementów struktury przestrzennej i funkcjonalnej województwa. Struktura ta wykazuje znaczn¹ trwa³oæ i bêdzie wywiera³a zasadniczy wp³yw na mo¿liwoci przysz³ego
rozwoju pomorskich wsi. Najistotniejsze cechy struktury funkcjonalno-przestrzennej to
wêz³owy i pasmowo-wêz³owy uk³ad sieci osadniczej oraz zró¿nicowany pod wzglêdem
funkcji uk³ad strefowy  od dominacji rolnictwa po splot funkcji rolniczo-lenych, rekreacyjnych oraz funkcji ekologicznych. Strefa nadmorska obejmuje przede wszystkim miejscowoci i osiedla rekreacyjne. Funkcje rolne i rolno-lene dominuj¹ w strefie pobrze¿a
(od Pucka do Ustki) oraz strefie zaborsko-krajeñskiej. Strefa pojezierna zwi¹zana jest z zespo³ami jezior i kompleksów lenych o charakterze rolno-lenym, lenym i rekreacyjnym.
Z kolei kompleksy rolnicze o wysokich wartociach dla produkcji rolnej cechuj¹ strefê
¯u³awsk¹ i Doliny Wis³y. Wysoki stopieñ zainwestowania rekreacyjnego i intensywnoci u¿ytkowania przestrzeni wiejskiej wyró¿nia g³ównie Mierzejê Helsk¹, Mierzejê Wilan¹ oraz tereny Pojezierza Kaszubskiego. Ponadto doæ wyranie zaznacza siê wzrost liczby inwestycji w strefach po³o¿onych blisko aglomeracji (cele mieszkaniowe i rekreacyjne
 pobyt weekendowy, wi¹teczny, urlopowy). Przynale¿noæ gruntu do okrelonej grupy
u¿ytków jest z regu³y wyznacznikiem pe³nionej na jego terenie funkcji.
W powiatach po³o¿onych w pó³nocno-zachodniej czêci województwa (s³upski i lêborski), gdzie wystêpuj¹ dobre warunki do upraw rolnych, w przesz³oci lokowano wielkie maj¹tki ziemskie, po których pozosta³y liczne za³o¿enia pa³acowo- i dworsko-parkowe. Z kolei na ¯u³awach Wilanych, gdzie ówczenie dominowa³o osadnictwo oparte
na rolnictwie, ukszta³towa³ siê unikatowy w tej czêci Europy krajobraz kulturowy z charakterystycznym systemem hydrotechnicznym, wiatrakami i domami podcieniowymi.
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Na zasoby krajobrazowe województwa pomorskiego sk³adaj¹ siê cechy rodowiska
przyrodniczego i kulturowego, które kszta³tuj¹ makroprzestrzenne wartoci wizualno-estetyczne regionu.
STRUKTURA WARUNKÓW GOSPODAROWANIA W KRAJOBRAZIE WIEJSKIM
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Tereny rolnicze stanowi¹ zasadniczy komponent krajobrazu wiejskiego. Z punktu widzenia ekologii jest to zespó³ przestrzennie i funkcjonalnie powi¹zanych ekosystemów
u¿ytków rolnych. Z fizjograficznego punktu widzenia  zespó³ elementów przyrodniczych (gleby, relief, wody itp.). W ujêciu funkcjonalnym tereny te stanowi¹ strefê okrelonej dzia³alnoci ludzkiej nastawion¹ na uzyskiwanie okrelonych efektów gospodarczych (produkcja rolinna i zwierzêca). Tereny rolnicze s¹ równie¿ szczególn¹ form¹ wype³nienia przestrzeni wyra¿aj¹c¹ siê proporcjami i rozmieszczeniem pól, sieci dróg, zadrzewieñ, zabudowy itp. Mo¿na je rozpatrywaæ z punktu widzenia cech przyrodniczych, spo³eczno-w³asnociowych, organizacyjno-przestrzennych i produkcyjnych [Koreleski 2009].
Rolnictwo i lenictwo odgrywa istotn¹ rolê w ¿yciu badanych spo³ecznoci wiejskich
i stanowi podstawê zarz¹dzania zasobami naturalnymi oraz zagospodarowania krajobrazu
wiejskiego województwa pomorskiego. Jedn¹ z przewodnich cech struktury krajobrazu
badanego obszaru jest rodzaj u¿ytkowania ziemi. W okresie powojennym sposób zagospodarowania terenu zmieni³ siê na obszarze województwa pomorskiego bardzo wyranie. Zaznaczy³ siê przede wszystkim znaczny spadek udzia³u gruntów ornych na rzecz
przyrostu powierzchni lenych oraz pastwisk. Rolnicze u¿ytkowanie terenu dominuje
w rejonach wystêpowania najlepszych gleb  gminy ¿u³awskie i czêci Powila (oko³o
7090% powierzchni gminy). Rolniczy charakter ma tak¿e wiêkszoæ Pojezierza Kaszubskiego (szczególnie powiat kartuski), w którym pomimo s³abych gleb funkcja rolna tradycyjnie utrzymywana jest w rozdrobnionych gospodarstwach rodzinnych. Inny sposób
u¿ytkowania cechuje obszary rodkowo-zachodniej czêci regionu, gdy¿ wystêpuj¹ tam
znaczne ograniczenia dla rolnictwa (Równina Charzykowska, Bory Tucholskie). Dominacja bardzo s³abych gleb oraz urozmaicona rzeba terenu zadecydowa³y o lenym sposobie wykorzystania tych gruntów. W gminach Borów Tucholskich odsetek u¿ytków rolnych wynosi niewiele ponad 20%. W strukturze u¿ytkowania gruntów w województwie
pomorskim przewa¿aj¹ grunty orne (52,5%), g³ównie w pó³nocnej, centralnej i wschodniej czêci województwa oraz na Pojezierzu Krajeñskim.
Na sposób u¿ytkowania omawianego obszaru oraz zachodz¹ce w nim zmiany wp³ywaj¹ przede wszystkim cechy rodowiska przyrodniczego oraz oddzia³ywanie antropogeniczne wynikaj¹ce z realizacji potrzeb spo³ecznych, ekonomicznych, kulturowych i politycznych. Przeobra¿enia w sposobie u¿ytkowania gruntów zachodz¹ tak¿e na skutek,
z jednej strony dynamizuj¹cej te zmiany tendencji do urbanizacji i zwi¹zanego z ni¹ rozwoju niezbêdnej infrastruktury, z drugiej za  hamuj¹cych dzia³añ ochronnych wynikaj¹cych z polityki ekologicznej i przestrzennej pañstwa (ochrona gruntów rolnych
i lenych, ustanawianie oraz ochrona obszarów cennych przyrodniczo, zalesianie gruntów nieprzydatnych rolniczo, rekultywacja gruntów zdegradowanych itp.).
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W ostatnich latach obserwuje siê na badanym terenie ponown¹ zmianê tendencji
u¿ytkowania gruntów, zwi¹zan¹ z wdra¿aniem programów rolnorodowiskowych Unii
Europejskiej i dop³atami dla rolników w zamian za utrzymanie mo¿liwie najwy¿szego
stopnia ró¿norodnoci biologicznej na badanych terenach. Proces naturalnej wtórnej
sukcesji rolinnej na grunty porolne zosta³ lokalnie wyranie zahamowany. W wielu miejscach obserwuje siê tak¿e ponowne w³¹czenie do u¿ytkowania (g³ównie koszenie i wykorzystanie gruntu jako ³¹ki konej lub pastwiska) terenów, które w ostatnich latach stanowi³y nieu¿ytki podlegaj¹ce samozarastaniu. W analizie zmian zachodz¹cych w u¿ytkowaniu gruntów wykazano spadek iloci nieu¿ytków, a tym samym wzrost powierzchni terenów zabudowanych i zurbanizowanych, a tak¿e powierzchni u¿ytków ekologicznych.
Z danych G³ównego Urzêdu Statystycznego wynika, i¿ w latach 20002011 powierzchnia
u¿ytków ekologicznych na terenie województwa pomorskiego wzros³a z 2464,9 ha do
27 331,4 ha.
Lasy województwa pomorskiego zajmowa³y w roku 2010 ³¹cznie nieco ponad 662,7 tys. ha
(36% powierzchni). Najbardziej zwarte kompleksy lene wystêpuj¹ w czêci zachodniej
i rodkowej. Najwiêksz¹ lesistoci¹ (ponad 45% powierzchni) charakteryzuj¹ siê powiaty:
bytowski, chojnicki, kocierski, lêborski, cz³uchowski. Zgodnie z Krajowym Programem
Zwiêkszania Lesistoci (KPZL), powiêkszanie zasobów lenych poprzez zalesianie gruntów nieprzydatnych rolniczo stanowi jedn¹ z zasad gospodarki lenej. W Pomorskiem
notuje siê systematyczny wzrost powierzchni lasów. Prawie 1/3 powierzchni województwa (z wy³¹czeniem obszarów NATURA 2000) stanowi¹ przyrodnicze obszary chronione,
sporód których powierzchniowo dominuj¹ obszary chronionego krajobrazu.
Obszary wiejskie Pomorza zmieniaj¹ swój charakter. Z rolniczej przestrzeni produkcyjnej staj¹ siê wielofunkcyjn¹ przestrzeni¹ konsumpcji, w której coraz wiêkszego
znaczenia nabiera rekreacja, mieszkalnictwo i pozaprodukcyjne wykorzystanie zasobów
przyrody.
KRAJOBRAZ WIEJSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W KONTEKCIE
WIELOFUNKCYJNEGO ROZWOJU
Obszary wiejskie w województwie pomorskim, podobnie jak w skali ca³ego kraju,
charakteryzuj¹ siê du¿ym zró¿nicowaniem uk³adów przestrzennych i funkcjonalnych,
a ich stan ma istotne znaczenie dla warunków ¿ycia mieszkañców i mo¿liwoci gospodarowania, a tak¿e kierunków i tempa rozwoju. Generalnie jednak przewa¿aj¹ obszary o stosunkowo umiarkowanym poziomie rozwoju spo³eczno-gospodarczego, ograniczonych
mo¿liwociach poprawy i trudniejszych uwarunkowaniach wzrostu gospodarczego, wymagaj¹ce podniesienia poziomu i jakoci ¿ycia. Jest to wynikiem odmiennych cie¿ek
rozwoju historycznego w skali lokalnej, regionalnej i krajowej, ewolucyjnie zmieniaj¹cych
funkcje osiedli wiejskich, ich wewnêtrzne struktury spo³eczno-gospodarcze oraz uk³ady
przestrzenne [Rydz 2009]. Zauwa¿alne jest to zw³aszcza na terenach o du¿ym niegdy
udziale w³asnoci uspo³ecznionej w rolnictwie (powy¿ej 70% m.in. w gminach: Wicko,
Damnica, Dêbnica Kaszubska, Kêpice, Trzebielino).
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Krajobraz wiejski jest dominuj¹cym powierzchniowo pierwszym typem krajobrazu kulturowego Europy, ukszta³towanym w wyniku rozwoju rolnictwa (od oko³o 8 tys. lat
temu) i trwaj¹cym kilka tysiêcy lat, a¿ do czasów urbanizacji i uprzemys³owienia [Wojtanowicz 2002]. Pod wp³ywem wspomnianych procesów na obszarach wiejskich nastêpowa³y przemiany strukturalne w zakresie u¿ytkowania ziemi, róde³ utrzymania oraz zatrudnienia ludnoci itp. Znacz¹cy wp³yw na krajobraz wiejski badanego obszaru wywar³y
przemiany spo³eczno-ekonomiczne, które dokona³y siê w Polsce na prze³omie lat 90., XX w.
Szczególne znaczenie mia³y w rozwoju wielofunkcyjnym wsi. Pewn¹ barier¹, maj¹c¹ na
celu ró¿nicowanie funkcji gospodarczych na obszarach wiejskich Pomorza, by³ m.in. niski poziom wykszta³cenia, z³y stan infrastruktury, brak kapita³u. Problemy te dotyczy³y
zw³aszcza gmin typowo rolniczych oddalonych od wiêkszych orodków miejskich  tzw.
peryferyjnych.
Dzisiejsza wie pomorska w coraz wiêkszym stopniu zmienia swój obraz. Coraz wiêcej
mieszkañców pracuje poza rolnictwem, z drugiej strony wiele ludzi wyprowadza siê na
wie, wybieraj¹c j¹ jako miejsce zamieszkania. W ostatnich latach rolnicy szukaj¹ nowych sposobów rozwoju swoich gospodarstw, g³ównie z funduszy europejskich. Wielu
mieszkañców wsi poszukuje dodatkowych róde³ dochodu równie¿ poza rolnictwem,
szukaj¹c ró¿nych sposobów, aby wie pozosta³a lub na nowo sta³a siê dla nich dobrym
miejscem do ¿ycia. Na badanym terenie s³u¿¹ temu m.in. realizowane liczne projekty
w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi. Najczêciej realizowanymi przedsiêwziêciami, zw³aszcza na obszarach peryferyjnych, by³y dzia³ania w zakresie infrastruktury
spo³ecznej. Liczne inwestycje realizowano w miejscowociach popegeerowskich, gdy¿ na
badanym terenie stanowi³y one znaczn¹ czêæ obszarów zmarginalizowanych.
Dowiadczenia pomorskie, jak równie¿ podjête z pocz¹tkiem obecnej dekady inne
przedsiêwziêcia z zakresu odnowy wsi na mniejsz¹ skalê, przynios³y wiele cennych
wskazówek oraz pozytywnej mobilizacji spo³ecznoci wiejskich, objêtych odnow¹ wsi.
W licznych przypadkach okaza³a siê ona znakomitym antidotum na marazm i patologie
spo³eczne, przyczyniaj¹c siê do uruchomienia, powolnych z pocz¹tku, procesów rozwojowych na obszarach, które przez dziesiêciolecia znajdowa³y siê poza g³ównymi nurtami
i obszarami rozwoju.
Dokonuj¹ce siê w ostatnim czasie przemiany w rolnictwie spowodowa³y, ¿e mieszkañcy wsi zaczêli szukaæ nowych róde³ dochodu poza dzia³alnoci¹ rolnicz¹. Alternatyw¹, z której chêtnie korzystali, by³a turystyka wiejska i agroturystyka. Dowodzi tego stale rosn¹ca liczba gospodarstw agroturystycznych, które na skutek stale zmieniaj¹cych
siê potrzeb konsumentów zaczê³y wzbogacaæ swoje oferty. Doskona³ym ród³em inspiracji do tworzenia wyj¹tkowych propozycji dla turystów jest kultura kaszubska, która
w obrêbie województwa pomorskiego jest zró¿nicowana. Najwiêkszy potencja³ turystyczno-rekreacyjny rodowiska przyrodniczego i kulturowego wystêpuje w gminach nadmorskich oraz w centralnej czêci Pojezierza Kaszubskiego i zachodniej czêci Borów Tucholskich. Na obszarach wiejskich systematycznie wzrasta liczba gospodarstw agroturystycznych. Z szacunków Pomorskiego Orodka Doradztwa Rolniczego wynika, i¿ na
koniec 2010 r. dzia³alnoc prowadzi³y 1804 obiekty turystyki wiejskiej, w tym agroturystyczne. Dodaæ mo¿na, i¿ nie wszystkie wpisane s¹ do ewidencji obiektów w gminie.
Na obszarze województwa pomorskiego funkcjonuje obecnie osiemnacie stowarzyszeñ
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skupiaj¹cych gospodarstwa agroturystyczne, nadaj¹cych certyfikaty i prowadz¹cych
wspóln¹ promocjê. Z ogólnej liczby gospodarstw do tych stowarzyszeñ nale¿y jednak
zaledwie po³owa. Najwiêksza liczba gospodarstw agroturystycznych zlokalizowana jest
w powiatach: puckim, kartuskim, kocierskim, bytowskim, s³upskim, wejherowskim, chojnickim i nowodworskim.
Na zmianê wspó³czesnej przestrzeni wiejskiej, szczególnie w gminach nadmorskich,
wp³ywa rozwój budownictwa zwi¹zanego z obs³ug¹ ruchu turystycznego, co powoduje
przekszta³cenia strukturalno-przestrzenne osiedli wiejskich. Turystyka wiejska na atrakcyjnych obszarach, pod wzglêdem rodowiska fizyczno-geograficznego, w coraz wiêkszym stopniu staje siê wiod¹cym elementem wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Koncentracja ró¿nych form dzia³alnoci turystycznej widoczna jest szczególnie
w strefie nadmorskiej i na obszarach po³o¿onych w stosunkowo niewielkiej odleg³oci
od jezior.
Z makroekonomicznego punktu widzenia na badanym terenie bardzo wa¿na jest produkcja rolno-lena o charakterze komercyjnym, a tak¿e lokalnie maj¹ca coraz wiêksze
znaczenie, szczególnie na terenach o du¿ym rozdrobnieniu gospodarstw i nasilonym
bezrobociu, produkcja rolna w gospodarstwach o charakterze nietowarowym, socjalnym.
Ludnoæ wiejska, która zdoby³a wykszta³cenie i wykonuje prace w zawodach pozarolniczych, pozostaje nadal na wsi i w gospodarstwie stanowi czêsto rezerwowy potencja³
si³y roboczej dla produkcji rolnej.
Kszta³towanie siê na wsi zawodów pozarolniczych funkcjonuj¹cych w oderwaniu od
gospodarstwa lub luno z nim zwi¹zanych stanowi pocz¹tki wsi wielofunkcyjnej. Wspó³czenie wielofunkcyjnoæ wsi sprowadza siê do trzech odrêbnych obszarów (sfer) aktywnoci: gospodarczej, ekologicznej i demograficzno-kulturowej (rys. 1). Ogromnie wa¿na jest sfera aktywnoci demograficzno-kulturowej obszarów wiejskich. Wie podtrzymuje i zatrzymuje kapita³ ludzki tak¿e na terenach odleg³ych, peryferyjnych, trudnych
gospodarczo, tworz¹c podstawowe warunki do rozwoju wielofunkcyjnego. Coraz bardziej powszechne i cenione s¹ funkcje rezydencjalno-socjalne obszarów wiejskich,
zw³aszcza atrakcyjnych przyrodniczo. Zwrot ku wsi i przyrodzie wynika zarówno z uci¹¿liwoci ¿ycia w miecie, jak i sentymentów zwi¹zanych z miejscem urodzenia lub ulubionym regionem kraju [Otoliñski i Wielicki 2003].
Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich przyczyni³ siê nie tylko do bardziej
wszechstronnego ich rozwoju spo³eczno-gospodarczego, ale równie¿ do degradacji rodowiska naturalnego. W wyniku integracji europejskiej pojawi³y siê jednoczenie nowe
skuteczne rodki i narzêdzia, które mog¹ pomóc w poprawie stanu krajobrazu i architektury wsi, wzorowane na dowiadczeniach innych krajów europejskich [Raszeja 2005].
W koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich wie nie jest postrzegana jedynie przez pryzmat rolnictwa. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013
wskazano na potrzebê zachowania cennych krajobrazów rolniczych o wysokiej ró¿norodnoci biologicznej i bogatych zasobach kulturowych. Poprawa jakoci ¿ycia ludnoci
wiejskiej Pomorza jest jednym z celów programu, który zwi¹zany jest z wysok¹ jakoci¹
krajobrazu. Wykorzystanie kierunkowego wsparcia wielu fundacji i funduszy w formie
dofinansowania, kredytów i po¿yczek z dop³atami agencji rolnych, a przede wszystkim
najbardziej licz¹cych siê obecnie zagranicznych rodków pomocowych, stwarza szansê
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Rys. 1. G³ówne sfery aktywnoci obszarów wiejskich
Fig 1.
The main zone of rural area activity
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finansowania wielostronnego rozwoju badanego terenu oraz perspektywicznego przekszta³cania siê w wie wielozawodow¹ i wielofunkcyjn¹, stanowi¹c podstawy trwa³ego
sukcesu gospodarczego i spo³ecznego.
Wielofunkcyjnoæ obszarów wiejskich Pomorza sprowadza siê do praktycznego sposobu dzia³ania, przez w³aciwe, wielokierunkowe i racjonalne wykorzystanie posiadanego
potencja³u w oparciu o istniej¹ce warunki zewnêtrzne, które mog¹ mieæ zarówno charakter pozytywny (stymuluj¹cy rozwój), jak i wp³ywaæ negatywnie na tempo i kierunki mo¿liwoci rozwojowych. Rozwój przedsiêbiorczoci pozarolniczej, bêd¹cej alternatywnym
ród³em dochodu, determinowany struktur¹ gospodarki, stanem infrastruktury, sytuacj¹
demograficzn¹, sprawnoci¹ instytucji czy postawami spo³ecznymi, daje rolnictwu szansê na modernizacjê przez aktywne formy gospodarowania i zaspokajania potrzeb ludnoci [Wierzbiñski 2000]. Znacz¹ce korzyci p³yn¹ z efektów wielofunkcyjnego rozwoju
w programie odnowy wsi, rozumianym jako wzajemna, aktywna wspó³praca podmiotów
gospodarczych oraz instytucji w celu zwalczania niekorzystnych zjawisk zwi¹zanych
z dynamicznym uprzemys³owieniem oraz niszczeniem tradycyjnego modelu ¿ycia. Korzyci te mo¿na rozpatrywaæ w trzech sferach [Zarêbski 2001]:
 gospodarczej  polegaj¹ one na pozyskiwaniu terenów pod budownictwo mieszkaniowe, infrastrukturê techniczn¹ i spo³eczn¹, us³ugi i produkcjê. Umo¿liwiaj¹ rozwój dodatkowych róde³ zarobkowania. Waloryzuj¹ zasoby mieszkaniowe poprzez zwiêkszenie atrakcyjnoci zamieszkiwania na wsi oraz rodowisko kulturowe i przyrodnicze.
Wywo³uj¹ wzrost efektywnoci gospodarowania poprzez samoorganizacjê producentów i us³ugodawców, a tak¿e usprawniaj¹ uk³ady komunikacyjne;
 spo³ecznej  nastêpuje rozwój organizacji spo³ecznych oraz wzrost standardu ¿ycia
poprzez zaspokajanie indywidualnych i zbiorowych oraz kulturalnych potrzeb mieszkañców. Powstaj¹ nowe mo¿liwoci edukacyjne, nowe mo¿liwoci w sferze opieki spo³ecznej, a tak¿e nastêpuje wzrost bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego;
 politycznej  powoduj¹ integracjê spo³ecznoci lokalnej poprzez wzrost jej podmiotowoci. Urzeczywistniaj¹ zdecentralizowany model gminy i jej wspó³dzia³anie ze spo³ecznoci¹ lokaln¹ oraz stabilizuj¹ lokalny uk³ad polityczny.
Wielosektorowe podejcie do problematyki rozwoju, obejmuj¹ce nie tylko rolnictwo,
lecz równie¿ sposoby promowania innych sektorów gospodarki, ma s³u¿yæ aktywizowaniu ludnoci wiejskiej, tak aby anga¿owa³a siê w realizacjê konkretnych projektów rozwojowych. Wród nich w szczególnoci wymieniæ nale¿y dywersyfikacjê kierunków
dzia³alnoci gospodarstw rolnych, promocjê produktów lokalnych, wspieranie rozwoju
ma³ych i rednich przedsiêbiorstw wiejskich, promocjê agroturystyki, szkolenie pracowników firm prowadz¹cych sw¹ dzia³alnoæ na wsi, rozwijanie infrastruktury wiejskiej oraz
ochronê zasobów naturalnych rodowiska wiejskiego. Odejcie od funkcjonalnej jednorodnoci polega z regu³y na umiejêtnym wkomponowywaniu w przestrzeñ wiejsk¹ nowych funkcji pozarolniczych [K³odziñski 1996].
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ROZWÓJ ZRÓWNOWA¯ONY W KSZTA£TOWANIU KRAJOBRAZU
WIEJSKIEGO
Rozwój terenów wiejskich jest zdeterminowany przez rodowisko przyrodnicze, uwarunkowany elementami demograficznymi, a przede wszystkim liczb¹ i rozmieszczeniem
ludnoci, struktur¹ osadnicz¹, aktywnoci¹ zawodow¹ oraz wykszta³ceniem. Na czêci
obszarów, na których produkcja rolnicza ulega intensyfikacji, narastaj¹ niekorzystne dla
rodowiska zjawiska (zubo¿enie ró¿norodnoci krajobrazowej i biologicznej, ska¿enie
wód, degradacja gleb). Urz¹dzanie obszarów wiejskich i gospodarowanie w rolniczej
przestrzeni produkcyjnej musi byæ podporz¹dkowane zasadom rozwoju zrównowa¿onego. Oznacza to, ¿e badane obszary wiejskie powinny wype³niaæ trzy podstawowe cele:
produkcyjno-ekonomiczny, ekologiczny i spo³eczny. Jednoczenie w odniesieniu do rozwoju obszarów wiejskich pojêcie rozwoju zrównowa¿onego wi¹¿e siê z koncepcj¹ wielofunkcyjnoci, kszta³towaniem warunków do ró¿norodnej dzia³alnoci ekonomicznej prowadzonej z poszanowaniem aspektów rodowiskowych, rozwojem funkcji spo³ecznych
i kulturowych oraz dba³oci¹ o zapewnienie mieszkañcom dobrych warunków ¿ycia. Niezbêdne s¹ równoczenie dzia³ania podejmowane w kilku kierunkach: wielofunkcyjnoci
wsi i rolnictwa, ochrony rodowiska obszarów wiejskich oraz poprawy zarówno warunków ¿ycia ludnoci wiejskiej, jak i funkcji gospodarczych i spo³ecznych wsi. Na innych
obszarach mog¹ pog³êbiaæ siê zjawiska marginalizacji gospodarki rolnej [Mosiej 2006].
Tereny wiejskie charakteryzuj¹ siê okrelonym potencja³em krajobrazowym, rodowiskowym i rekreacyjnym, a tak¿e specyficznymi wartociami kulturowymi ograniczonymi
lub nieistniej¹cymi na obszarach zurbanizowanych i przemys³owych. W obecnych warunkach spo³ecznych i gospodarczych obszary wiejskie Pomorza s¹ coraz czêciej miejscem zamieszkania ludnoci nierolniczej, produkcji odnawialnych róde³ energii, aktywnoci produkcyjnej coraz wiêkszej liczby ludnoci, a tak¿e wykorzystania i deponowania
odpadów przemys³owych i komunalnych. Kreowanie krajobrazu zgodnie z paradygmatem rozwoju zrównowa¿onego zmierza do coraz lepszego harmonizowania warunków ¿ycia i pracy cz³owieka ze rodowiskiem przyrodniczym.
Rozwój zrównowa¿ony i ³ad struktur przestrzennych, zgodny z oczekiwaniami polityki europejskiej, wymaga w sferze przyrodniczej uwzglêdnienia roli województwa pomorskiego w zachowaniu walorów i ci¹g³oci przestrzennej struktur naturalnych oraz tworzeniu warunków do zachowania oraz uzyskania wysokiej jakoci parametrów rodowiska,
w tym tak¿e dla Morza Ba³tyckiego.
Za istotne cele rolnictwa zrównowa¿onego uwa¿a siê: mo¿liwoæ uzyskania odpowiedniego dochodu, zapewniaj¹cego rolnikowi godny standard ¿ycia w spo³ecznoci
wiejskiej, powszechne stosowanie przez rolników takich metod produkcji, aby nie zagra¿a³y zdrowiu ludzi i zwierz¹t oraz nie zagra¿a³y rodowisku i ochronie ró¿norodnoci biologicznej, a tak¿e stopniowe zastêpowanie zasobów nieodnawialnych przez zasoby odnawialne oraz zaspokajanie potrzeb zwi¹zanych z zapotrzebowaniem na ¿ywnoæ,
rekreacjê, ochronê krajobrazu, wartoci kulturowe i dziedzictwa historycznego obszarów
wiejskich. Pogodzenie osi¹gniêcia dwóch g³ównych celów rolnictwa (ekonomicznego
i rodowiskowego) mo¿e okazaæ siê w praktyce niezwykle trudne, zwa¿ywszy na to, ¿e
postrzegamy rolnictwo, czy te¿ szerzej  tereny wiejskie, holistycznie  nie tylko jako
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odrêbn¹ ga³¹ gospodarki, ale równie¿ jako immanentn¹ czeæ systemu spo³eczno-kulturowego. Tradycyjny punkt widzenia, ujmuj¹cy problemy rolnictwa jedynie w aspekcie
ilociowego wzrostu produkcji ¿ywnoci czy innych surowców, pomija pozaekonomiczne
aspekty rolnictwa, a przecie¿ oczywiste jest spe³nianie przez przestrzeñ wiejsk¹ i rolnicz¹
wielu funkcji o charakterze wypoczynkowym, ekologicznym, spo³eczno-kulturowym [Komicki 2002].
Pozytywne oddzia³ywanie rolnictwa na rodowisko polega na stosowaniu przyjaznych dla rodowiska metod produkcji rolniczej oraz na wielofunkcyjnym u¿ytkowaniu
przestrzeni rolniczej poprawiaj¹cym krajobraz wiejski przez utrzymywanie s¹siaduj¹cych
ze sob¹ ró¿norodnych ekosystemów. W wietle zasad rozwoju zrównowa¿onego, o walorach jakociowych przestrzeni rolniczej wiadczy krajobraz wiejski z szachownic¹ pól
i zasobami przyrodniczymi oraz tradycyjny sposób gospodarowania z ekstensywnymi
enklawami u¿ytków zielonych, terenów bagiennych i nieu¿ytków, na których wystêpuje
bogactwo flory i fauny.
Zrównowa¿ony rozwój skierowany jest na harmonizowanie celów spo³ecznych, ekonomicznych i ekologicznych prowadz¹cych do wzrostu jakoci ¿ycia w teraniejszoci,
z zachowaniem mo¿liwoci zaspokajania potrzeb ludzkich w przysz³oci. Poszerzenie koncepcji rozwoju zrównowa¿onego i trwa³ego mo¿e byæ podstaw¹ przekszta³cenia tradycyjnego, trójwymiarowego ujêcia modelu rozwoju zrównowa¿onego (rozwój ekonomiczny, ekologiczny i spo³eczny) w model wielowymiarowy, w którym do wymienionych
trzech do³¹czono tak¿e nowe wymiary, takie jak rozwój instytucjonalny, technologiczny,
przestrzenny i etyczny [Siemiñski 2001]. Wo i Zegar [2002] w koncepcji zrównowa¿onego rozwoju obszarów wiejskich wyró¿niaj¹ cztery kierunki takiego rozwoju wsi: 1) ochronê wód, gleby i atmosfery przed zanieczyszczeniami pochodz¹cymi z rolnictwa; 2) trwa³y
i zrównowa¿ony rozwój samego rolnictwa; 3) ochronê obszarów wiejskich, w tym ró¿norodnoci biologicznej, ochronê wartoci krajobrazowych i przeciwdzia³anie erozji gleb;
4) zachowanie niezbêdnej ostro¿noci w rozwoju biotechnologii i in¿ynierii genetycznej.
Szeroko koncepcjê zrównowa¿onego rozwoju traktuje równie¿ Wilkin [Podstawy strategii... 2003], wskazuj¹c na koniecznoæ przechodzenia od polityki sektorowej do polityki
zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich.
W strategii rozwoju województwa pomorskiego na nadchodz¹ce lata przewiduje siê
dynamiczny rozwój rolnictwa zrównowa¿onego, w tym równie¿ rozwój produkcji ¿ywnoci metodami ekologicznymi. Rozwój rolnictwa ekologicznego jest bowiem jednym z podstawowych sposobów wspierania zrównowa¿onego rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. Na badanym terenie w ostatnich latach znacznie jednak wzros³o zainteresowanie
produkcj¹ ekologiczn¹. W 2006 r. w województwie pomorskim funkcjonowa³y 193 gospodarstwa posiadaj¹ce certyfikat zgodnoci i przestawiaj¹ce swoj¹ produkcjê na ekologiczn¹. Gospodarowa³y one na ³¹cznej powierzchni 17 736,74 ha, co stanowi³o blisko 2,5%
powierzchni u¿ytków rolnych województwa. Z kolei w 2009 r. dzia³a³y ju¿ 392 gospodarstwa ekologiczne o ogólnej powierzchni 11 366 ha, w tym gospodarstwa maj¹ce certyfikat zajmowa³y powierzchniê 5959,4 ha, natomiast gospodarstwa w okresie przestawiania  5406,6 ha. Najwiêksza koncentracja gospodarstw ekologicznych wystêpuje w powiatach: kartuskim, bytowskim, cz³uchowskim, wejherowskim i s³upskim. Barier¹ rozwoju
rolnictwa ekologicznego jest ograniczony popyt oraz niezorganizowany rynek produktów ekologicznych.
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Rolnictwo ekologiczne, podobnie jak zrównowa¿one, objête jest Planem Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Pomimo i¿ oba wymienione sposoby gospodarowania ró¿ni¹ siê
w wielu aspektach organizacyjnych, to z pewnoci¹ rolnictwo ekologiczne nale¿y zaliczyæ
do systemu zrównowa¿onego rodowiskowo, spo³ecznie i ekonomicznie [Czapiewska
2008].
Sporód najwa¿niejszych efektów zrównowa¿onego rozwoju pomorskich wsi wymieniæ nale¿y: rozwój osadnictwa wiejskiego, podnoszenie jakoci towarów i warunków ¿ycia, poprawê walorów rodowiska oraz krajobrazu, zwiêkszenie bioró¿norodnoci, zachowanie walorów kulturowych, a tak¿e powiêkszenie kapita³u spo³ecznego, akumulacjê
wiedzy, kultury i przedsiêbiorczoci.
PODSUMOWANIE
Obszary wiejskie województwa pomorskiego do koñca lat 80. uto¿samiane by³y wy³¹cznie z terenami rolniczymi, za obecnie coraz wiêkszego znaczenia nabiera równie¿
rozwój funkcji pozarolniczych. Szans rozwoju obszarów wiejskich badanego regionu nale¿y zatem upatrywaæ zarówno w rolnictwie, w tym ekologicznym, gospodarce ¿ywnociowej, jak i w turystyce wiejskiej. Dalszy rozwój obszarów wiejskich powinien nastêpowaæ nie tylko poprzez wiêksze zró¿nicowanie ich struktury funkcjonalnej, ale i poprzez
kszta³towanie i ochronê krajobrazu kulturowego oraz przyrodniczego. Piêkny krajobraz
wiejski i tradycyjna zabudowa to obecnie coraz rzadszy obraz wsi. Walory te coraz czêciej postrzegane s¹ jako unikalne i niepowtarzalne i wymagaj¹ nak³adów finansowych
na ich ochronê. Korzystaj¹c ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej obszary wiejskie
województwa pomorskiego, ze wzglêdu na swój szczególny charakter, mog¹ staæ siê bardziej atrakcyjne nie tylko jako miejsce wypoczynku, ale i zamieszkania.
Rolnictwo, które nadal jest g³ównym sektorem gospodarki na obszarach wiejskich,
ma istotny wp³yw na przekszta³cenia struktury przestrzennej, jest czynnikiem silnie wp³ywaj¹cym na krajobraz oraz na stan rodowiska naturalnego. Wród powszechnie obserwowanych przejawów degradacji krajobrazu wiejskiego województwa pomorskiego nale¿y wymieniæ [Raport o stanie zagospodarowania
2010]:
 katastrofalne ubytki dziedzictwa kultury materialnej (historyczna zabudowa wiejska,
tak¿e pa³ace, dwory i folwarki, parki i cmentarze) skutkuj¹ce nieodwracalnymi zmianami charakteru krajobrazu wiejskiego;
 chaotyczn¹ parcelacjê gruntów rolnych na dzia³ki budowlane i rekreacyjne, obserwowan¹ szczególnie na obszarach podmiejskich i atrakcyjnych turystycznie;
 pojawianie siê w krajobrazie zabudowy jednorodzinnej oraz gospodarczo-rzemielniczej, lokalizowanej bez planów zagospodarowania przestrzennego, czêsto w karykaturalnym kszta³cie i kolorze  zjawisko dotyczy w szczególnym stopniu atrakcyjnych
przyrodniczo terenów otwartych, s¹siedztwa jezior i dróg;
 zjawisko suburbanizacji, przy czym problemem nie jest samo zjawisko, lecz jego jakoæ
i sposób, w jaki nastêpuje kszta³towanie przestrzeni stref podmiejskich.
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Wród obszarów najbardziej zagro¿onych degradacj¹ i dewastacj¹ krajobrazu nale¿y
wymieniæ [Studium ochrony krajobrazu... 2007]:
 tereny i otoczenie aglomeracji Trójmiasta, w tym szczególnie zagro¿one suburbanizacj¹: Koleczkowo, Bojano, Chwaszczyno, Banino, Miszewo; Reszki i Zbychowo  enklawy osadnicze w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym; pasmo Rumia  Reda  Wejherowo  tzw. ma³e Trójmiasto; Puck  po³udnie; ¯elistrzewo, Mrzezino  po³o¿one
w s¹siedztwie rezerwatu przyrody Beka; Rewa  Mechelinki; pasmo Pruszcz Gdañski  Tczew;
 pó³nocn¹ czêæ województwa  strefê przybrze¿n¹, równie¿ w obrêbie obszarów chronionego krajobrazu, w tym szczególnie w obrêbie Trójmiasta, pasma Karwia  Hel,
Mierzei Wilanej od Gdañska  Sobieszewa do K¹tów Rybackich oraz w rejonach Ustki, Rowów, £eby, Lubiatowa, Bia³ogóry, Dêbków, Krynicy Morskiej;
 Równinê S³upsk¹;
 Wysoczyznê ¯arnowieck¹;
 ¯u³awy Wilane i Pojezierze I³awskie;
 Pojezierze Kaszubskie, w tym strefy brzegowe wiêkszych jezior: raduñsko-ostrzyckie,
chmieleñskie, Mausz, Gowidliñskie, Sitno i okoliczne, Kamieñ i Wysoka oraz w Borach
Tucholskich i na Rowninie Charzykowskiej  jeziora: Wdzydzkie, Charzykowskie 
wschodni brzeg, Kruszyñskie, Sudomie, Wielki Ocypel.
Strategia rozwoju rolnictwa i wsi powinna wykorzystywaæ zarówno koncepcjê rozwoju zrównowa¿onego, uwzglêdniaj¹c¹ równowagê sfery ekonomicznej, spo³ecznej i ekologicznej, jak te¿ koncepcjê wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa daj¹ca szansê na dywersyfikacjê produkcji i lepsze wykorzystanie dostêpnych zasobów. Zrównowa¿enie i wielofunkcyjnoæ rozwoju wsi i rolnictwa stwarza korzyci zarówno w sferze zasobów, zw³aszcza pochodz¹cych ze rodowiska naturalnego, jak te¿ w sferze efektów gospodarowania
i wynikaj¹cych z nich dochodów ludnoci [Adamowicz 2005].
Dominuj¹ca na badanym terenie funkcja typowo gospodarcza i rolnicza obecnie
w pewnym stopniu zastêpowana jest tak¿e funkcj¹ estetyczn¹ krajobrazu oraz jego znaczeniem rekreacyjno-wypoczynkowym. Wiejski krajobraz Pomorza coraz czêciej jest postrzegany jako potencja³ rozwoju regionalnego.
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FUNCTIONAL AND SPATIAL STRUCTURE TRANSFORMATION OF THE RURAL
LANDSCAPE IN TERMS OF MULTIFUNCTIONAL AND SUSTAINABLE
DEVELOPMENT IN POMERANIA
Abstract. The rural landscape is characterized by considerable diversity in terms
of natural conditions and socio-economic indicators. The Polish systemic transformation
and subsequent membership in the European Union has had a great influence on the
current functional and spatial structure of the rural landscape. The past decade has
brought about a significant increase in the number of ecological and agritourist farms
which, apart from transforming construction development and infrastructure (new roads,
production lines), have also left their mark on the landscape. The social and economic
changes occurring in the Pomeranian villages have also been reflected in changes in the
functional and spatial structure of the landscape. Agriculture and forestry play an
important role in the lives of rural communities in Pomerania and are the basis for
natural resource management and development of the rural landscape. In this paper, the
structure of the rural landscape is analyzed primarily in the context of multifunctional
and sustainable rural development, whose main purpose is to improve the living
conditions of rural residents by developing forms of multifaceted social, economic
(mainly non-agricultural), and cultural activities.
Key words: rural areas, rural landscape, multifunctional development, sustainable
development

Zaakceptowano do druku  Accepted for print: 7.05.2012

Administratio Locorum 11(2) 2012

64

Gabriela Czapiewska

Acta Sci. Pol.

Rola banków spó³dzielczych w finansowaniu obszarów wiejskich

65

Acta Sci. Pol., Administratio Locorum 11(2) 2012, 6572

ROLA BANKÓW SPÓ£DZIELCZYCH W FINANSOWANIU
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
Marek Garbowski, Jaros³aw Skorwider
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Streszczenie. Banki spó³dzielcze (BS) s¹ najstarsz¹ form¹ bankowoci w Polsce. Instytucje te funkcjonuj¹ g³ównie na obszarach wiejskich i s¹ silnie zwi¹zane z mieszk¹j¹c¹
tam spo³ecznoci¹. G³ówn¹ domen¹ dzia³alnoci BS jest wiadczenie us³ug finansowych
dla rolnictwa, drobnej przedsiêbiorczoci i jednostek samorz¹du terytorialnego. Od momentu akcesji Polski do UE, banki te podjê³y wiele dzia³añ na rzecz zmiany funkcjonowania sektora rolnego i poprawy sytuacji na obszarach wiejskich, m.in. tworzy³y punkty doradztwa unijnego, podejmowa³y wspó³pracê z samorz¹dami, orodkami doradztwa
rolniczego i agencjami rz¹dowymi odpowiedzialnymi za wspieranie rozwoju obszarów
wiejskich. W ostatnich latach BS wykazuj¹ równie¿ du¿¹ aktywnoæ w pozyskiwaniu
i obs³udze coraz wiêkszej liczby ma³ych i rednich przedsiêbiorstw Posiadaj¹c ponadto
prawie 5 tys. placówek obs³ugi bankowej w ca³ym kraju BS, tworz¹ ponad 32 tys.
miejsc pracy. Dziêki d³ugoletniej tradycji i specjalizacji w obs³udze finansowej lokalnych
spo³ecznoci BS maj¹ doskona³¹ znajomoæ potrzeb na lokalnych rynkach finansowych.
Uchodz¹ obecnie za instytucje solidne, wyp³acalne, bezpieczne i ma³o podatne na negatywny wp³yw czynników kryzysowych. Ze wzglêdu na rodzimy charakter kapita³u
i ustawowe ograniczenie terenu dzia³ania BS do granic powiatu, osi¹gane przez te banki
zyski nie s¹ odprowadzane na zewn¹trz, lecz zostaj¹ reinwestowane, daj¹c obszarom
wiejskim zwiêkszone mo¿liwoci rozwoju. Czêæ swoich nadwy¿ek BS przeznaczaj¹ na
wspieranie lokalnych szkó³, stra¿y po¿arnych, akcji charytatywnych, dzia³alnoci kulturalnej, sportowej itp., ugruntowuj¹c sobie pozycjê u lokalnych spo³ecznoci. W ostatnich latach BS bardzo siê unowoczeni³y, maj¹ coraz szersz¹ i atrakcyjniejsz¹ ofertê
us³ug pozwalaj¹c¹ na skuteczne konkurowanie z bankami komercyjnymi (BK).
S³owa kluczowe: bank spó³dzielczy, spó³dzielczoæ, obszary wiejskie, finansowanie
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ISTOTA I ROLA SPÓ£DZIELCZOCI BANKOWEJ
Spó³dzielczoæ jest to ruch spo³eczno-gospodarczy powsta³y w I po³owie XIX w.,
g³ównie w Wielkiej Brytanii i Niemczech zmierzaj¹cy do samoobrony ludnoci pracuj¹cej
przed wyzyskiem, organizuj¹cy stowarzyszenia prowadz¹ce w³asne przedsiêbiorstwa.
Spó³dzielczoæ oparta jest na doktrynie kooperatyzmu, wed³ug której rozwój spó³dzielczoci mo¿e prowadziæ do stopniowego usuwania kapitalizmu przez opanowanie g³ównych dziedzin gospodarki, takich jak przemys³, rolnictwo czy handel. W Polsce pierwsze
spó³dzielnie powsta³y w koñcu XIX w.
Ruch spó³dzielczy w Polsce ma d³ug¹ i bogat¹ tradycjê. Za pioniera polskiego ruchu
spó³dzielczego uwa¿any jest Stanis³aw Staszic, który w roku 1816 za³o¿y³ Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze dla Ratowania siê Wspólnie w Nieszczêciach. Obecnie polski ruch spó³dzielczy stanowi pozytywn¹ odpowied na wyzwania, które przynosi wspó³czesny system gospodarki rynkowej [Sawicki 2011].
Jak twierdzi³ inny z prekursorów polskiej spó³dzielczoci bankowej, Franciszek Stefczyk, spó³dzielczoæ nie jest tylko modn¹ form¹ chwilowych powierzchniowych nastrojów
i poczynañ spo³eczno-gospodarczych bez trwa³ych podstaw w naturze realnych stosunków, lecz przeciwnie, wielkim i g³êbokim pr¹dem naturalnym w rozwoju stosunków gospodarczych i spo³ecznych u narodów o najwy¿szym poziomie cywilizacji [Stefczyk 1871].
Spó³dzielczoæ to tak¿e sprawdzona forma organizacji gospodarczej i spo³ecznej ró¿nych warstw spo³ecznych i zawodowych. Jest szczególnie przydatna i niezast¹piona
w organizacji otoczenia rolnictwa opartego na gospodarstwach rodzinnych. Spó³dzielczoæ, szczególnie handlowa i bankowa, tworzy swego rodzaju kr¹g protekcyjny wokó³
gospodarstw rodzinnych, przystosowuj¹c regu³y dzia³ania rynku do ich potrzeb i mo¿liwoci. Chroni je w znacznym stopniu przed dominacj¹ ze strony innych dzia³ów gospodarki spo³ecznej, ³agodzi dzia³ania niespó³dzielczych przedsiêbiorstw funkcjonuj¹cych
w gospodarce ¿ywnociowej. Powstaj¹cy obecnie system spó³dzielczoci bankowej
opiera siê na dowiadczeniach i dorobku polskiej spó³dzielczoci kredytowej [Tokarzewski 1996].
Obecnie w strukturze organizacyjnej polskiej spó³dzielczoci kluczow¹ rolê odgrywaj¹ ró¿nego rodzaju spó³dzielnie, wród których do najwa¿niejszych nale¿¹ banki spó³dzielcze (BS). W wietle aktualnie obowi¹zuj¹cego prawa s¹ one spó³dzielni¹, która zorganizowa³a i prowadzi przedsiêbiorstwo bankowe [Garbowski 2010].
W wietle encyklopedycznej definicji spó³dzielnia jest to dobrowolne zrzeszenie
osób prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹, spo³eczn¹, wychowawcz¹, kulturaln¹
i owiatow¹ w ramach uprawnieñ ustawowych i statutowych. Ma ona dwoisty charakter: zrzeszenia i przedsiêbiorstwa, a jej cz³onkiem mo¿e byæ ka¿da osoba fizyczna i prawna o pe³nej zdolnoci do czynnoci prawnych, odpowiadaj¹ca wymogom statutu [Ma³a
Encyklopedia PWN 2000].
Bankowoæ spó³dzielcza jest jedn¹ z najstarszych  maj¹c¹ ponad 160-letni¹ tradycjê 
form polskiej spó³dzielczoci. Wywodzi siê ona z inicjatyw wiat³ych jednostek, które
przez zak³adanie organizacji samopomocowych stara³y siê ul¿yæ doli najbiedniejszych,
szczególnie ch³opów. Inicjatywy te okrelane s¹ mianem przedspó³dzielczych form organizacji kredytu [Wyszomirski 1999].
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Pierwsze banki spó³dzielcze wyros³y z idei samopomocy upowszechnianej przez
F.W. Raiffeisena i H. Schultze-Delitzcha. Chodzi³o o zasadê Jeden za wszystkich  wszyscy
za jednego. By³y tworzone w celu zaspokojenia potrzeb lokalnego rodowiska, a przede
wszystkim cz³onków banku, w zakresie us³ug finansowych. Opiera³y siê na samopomocy,
samorz¹dnoci i solidarnej odpowiedzialnoci cz³onków banku za jego zobowi¹zania. Rozwój banków spó³dzielczych by³ i jest silnie zwi¹zany z sytuacj¹ gospodarcz¹ i warunkami
instytucjonalnymi w kraju [Gostomski i Werner 1996, Strumiñski i Twardowski 2006].
Spó³dzielczoæ bankowa funkcjonowa³a w czasie zaborów i przetrwa³a wojny. Banki
spó³dzielcze dzia³a³y w warunkach gospodarki rynkowej i centralnie sterowanej.
Po transformacji ustrojowej w 1989 r. polski sektor BS znajduje siê w procesie ci¹g³ej restrukturyzacji, której pierwotnym celem by³o dostosowanie siê do funkcjonowania w realiach gospodarki rynkowej, a obecnie do wymogów stawianych przez prawodastwo
Unii Europejskiej. Sektor ten podlega równie¿ coraz silniejszej konkurencji ze strony
banków komercyjnych (BK) i innych instytucji finansowych, co powoduje, ¿e przed
bankami spó³dzielczymi pojawiaj¹ siê ci¹gle nowe wyzwania. Nale¿y dodaæ, ¿e wiele BS
prowadzi równie¿ ekspansywn¹ i agresywn¹ politykê zdobywania nowych rynków,
stwarzaj¹c konkurencjê innym podmiotom funkcjonuj¹cym w obszarze rynku us³ug finansowych zarówno na obszarach wiejskich, jak i w du¿ych miastach.
Obecnie bankowoæ spó³dzielcza stanowi nieroz³¹czny i bardzo wa¿ny element systemu bankowego, a dzia³alnoæ wspó³czesnych BS niewiele siê ró¿ni od dzia³ania banków
komercyjnych. Cech¹ specyficzn¹ polskich BS, wyró¿niaj¹c¹ je w systemie finansowym,
jest narodowy i lokalny charakter. W Polsce omawiana forma bankowoci wiadczy
us³ugi dla ponad 10,5 mln klientów, mieszkaj¹cych przede wszystkim na obszarach wiejskich. Sektor ten ma rozbudowan¹ i równomiernie roz³o¿on¹ sieæ ponad 5 tys. placówek
bankowych i charakteryzuje siê bardzo dobr¹ znajomoci¹ potrzeb na lokalnych rynkach
finansowych. Dla lepszego zobrazowania przytoczonej wartoci mo¿na dodaæ, ¿e co trzecia placówka bankowa w Polsce jest bankiem spó³dzielczym.
Z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wynika, ¿e w bankach spó³dzielczych systematycznie wzrasta liczba nowo tworzonych miejsc pracy. Na koniec 2010 r.
zatrudnia³y one 32 121 pe³noetatowych pracowników, tj. o 4531 wiêcej ni¿ w momencie
akcesji Polski do UE. Jest to tym bardziej istotne, ¿e instytucje te funkcjonuj¹ na terenach wiejskich, gdzie poziom bezrobocia jest najwy¿szy, a mo¿liwoæ tworzenia nowych
miejsc pracy jest bardzo ograniczona.
Dobra kondycja ekonomiczno-finansowa, wiarygodnoæ i lojalnoæ klientów w du¿ej
mierze jest zas³ug¹ ponad 160-letniej tradycji BS. Dziêki d³ugoletniemu funkcjonowaniu
na danym obszarze maj¹ doskona³¹ znajomoæ swojego terenu i klientów, a tak¿e wiedzê
jakie us³ugi s¹ tam najbardziej potrzebne, na jakich warunkach, komu i na jakie cele warto po¿yczaæ pieni¹dze. St¹d te¿ BS odnotowuj¹ bardzo ma³o strat z powodu tzw. kredytów zagro¿onych. Uchodz¹ za instytucje solidne, wyp³acalne i zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo depozytów. Oferuj¹ klientom produkty i us³ugi na bardzo wysokim poziomie i na
podobnych lub nawet lepszych warunkach ni¿ wiele banków komercyjnych. Osi¹gane
zyski nie s¹ przez nie odprowadzane na zewn¹trz, lecz zostaj¹ reinwestowane w granicach regionu w którym dzia³aj¹, daj¹c mu zwiêkszone mo¿liwoci rozwoju. Czêæ nadwy¿ek banki spó³dzielcze przeznaczaj¹ na wspieranie lokalnych szkó³, stra¿y po¿arnych,
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akcji charytatywnych, dzia³alnoci kulturalnej, sportowej itp., ugruntowuj¹c sobie pozycjê u lokalnych spo³ecznoci. Te wiekowe instytucje bardzo siê unowoczeni³y, maj¹ coraz szersz¹ i atrakcyjniejsz¹ ofertê i skutecznie konkuruj¹ z bankami komercyjnymi [Portal
bankowoci..., 2012]. Wiele BS prowadzi i propaguje wród najm³odszych obywateli system oszczêdzania w ramach rachunków Szkolnej Kasy Oszczêdnociowej, ucz¹c ich tym
samym racjonalnego gospodarowania pieniêdzmi.
BS, wychodz¹c naprzeciw wymogom wolnego rynku, prowadz¹ tak¿e badania marketingowe w celu poznania oczekiwañ swoich klientów. Wród metod wykorzystywanych
do tego celu znajduj¹ siê m.in. obserwacje i rejestracje zachowañ klientów, analizy obrotów i stanów rodków pieniê¿nych na rachunkach bankowych, wywiady, rzadziej ankiety, badania bud¿etów rodzinnych czy analizy danych statystycznych gmin i województw. Dziêki temu BS wprowadzaj¹ nowe produkty i us³ugi, m.in.: home banking,
kredyty mieszkaniowe, elektroniczne rozliczenia miêdzykontowe  Elixir On-line, rozliczenia dewizowe, obs³ugê otwartych funduszy emerytalnych, bankomaty, us³ugi przez telefon, wyp³aty do KRUS i ZUS. Banki te stosuj¹ te¿ ró¿ne formy promocji, takie jak sponsorowanie festynów, imprez czy zakupu sprzêtu dla instytucji publicznych, reklamy,
ulotki i broszury, imienne oferty, spotkania edukacyjne, zamieszczanie logo banku na
dworcach, przystankach czy s³upach og³oszeniowych [Siudek 2006].
Banki spó³dzielcze specjalizuj¹ siê g³ównie w obs³udze rolników. Dlatego te¿ domen¹
ich dzia³alnoci s¹ kredyty preferencyjne, obs³uga dop³at bezporednich i prowadzenie
rachunków oszczêdnociowych dla rolników. Podjê³y wiele dzia³añ na rzecz zmiany funkcjonowania sektora rolnego i sytuacji obszarów wiejskich, m.in. tworzy³y punkty doradztwa unijnego, podejmowa³y wspó³pracê z samorz¹dami, orodkami doradztwa rolniczego
i Agencj¹ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W ostatnich latach wykazuj¹ równie¿ du¿¹ aktywnoæ w pozyskiwaniu i obs³udze coraz wiêkszej liczby ma³ych i rednich
przedsiêbiorców [Bogucka 2008].
Tradycja, historia, lojalni klienci oraz bardzo dobra znajomoæ lokalnych rynków finansowych powoduje, ¿e w ostatnich latach polska bankowoæ spó³dzielcza rozwija siê
szybciej i dzia³a efektywniej od sektora bankowoci komercyjnej. W latach 20002010
udzia³ BS w rynku us³ug bankowych wzrós³ z 4,2% do 6,1%, a przeciêtne wartoci
wskaników efektywnoci kapita³u (ROE) i aktywów (ROA) kszta³towa³y siê na poziomie
wy¿szym ni¿ w sektorze BK.
Ze wzglêdu na narodowy charakter kapita³u oraz specyficzn¹ formê dzia³alnoci polskie BS s¹ odporne na negatywny wp³yw czynników kryzysowych, których skutki odczu³a wiêkszoæ du¿ych banków komercyjnych. Na koniec 2009 r. dziewiêæ banków komercyjnych i siedem oddzia³ów instytucji kredytowych wykaza³o straty. Udzia³ banków,
które zakoñczy³y rok 2009 strat¹ w aktywach sektora bankowego, zwiêkszy³ siê z 1,7%
w 2008 r. do 8,0% w 2009 r. W analogicznym okresie wszystkie BS by³y rentowne. Portfel kredytów BS w sytuacji zagro¿onej równie¿ odznacza³ siê znacznie lepsz¹ jakoci¹ ni¿
w sektorze BK. Przeciêtny udzia³ trudnych kredytów BS by³ ponad dwukrotnie ni¿szy
w porównaniu z BK. Bior¹c pod uwagê redni poziom wspó³czynnika wyp³acalnoci, nale¿y stwierdziæ, ¿e kszta³tuje siê on na stabilnym i bezpiecznym poziomie zarówno w sektorze banków komercyjnych, jak i spó³dzielczych. Wymienione parametry, wiadcz¹ce
o bardzo dobrej kondycji finansowej BS, s¹ przede wszystkim wynikiem zaanga¿owania siê
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w obs³ugê finansow¹ rolnictwa i obszarów wiejskich. Z danych GUS wynika, ¿e w roku
2009 banki spó³dzielcze przetransferowa³y do sektora rolnego prawie 13,5 mld z³ w formie
kredytów i po¿yczek. Zad³u¿enie gospodarstw domowych z tego tytu³u wzros³o w tym
okresie o 27,7 mld z³, instytucji samorz¹dowych o 1,46 mld z³, a przedsiêbiorstw
o 8,1 mld z³ [Monitoring banków... 2012].
SZANSE I ZAGRO¯ENIA W ROZWOJU POLSKIEJ BANKOWOCI
SPÓ£DZIELCZEJ
Jednym z podstawowych atutów banków spó³dzielczych jest ich d³ugoletni i silny
zwi¹zek ze rodowiskiem lokalnym. Dziêki temu maj¹ doskona³e rozeznanie w realiach
ekonomicznych i spo³ecznych danego terenu. Nie maj¹ równie¿ problemów z wyp³acalnoci¹, a procedury udzielania kredytów s¹ bardziej przejrzyste w porównaniu z bankami
komercyjnymi. Bardzo dobrze rozwiniêta sieæ placówek BS sprawia z kolei, ¿e s¹ one blisko klientów i mog¹ oferowaæ im szybk¹, sprawn¹ i kompleksow¹ obs³ugê o wysokim
poziomie jakoci. Prowadz¹ dzia³alnoæ sponsoringow¹, kulturaln¹, samopomocow¹, samorz¹dow¹ nie tylko na rzecz rolnictwa, ale równie¿ ma³ej i redniej przedsiêbiorczoci
lokalnej. Dysponuj¹ dowiadczon¹ kadr¹ pracownicz¹ oraz coraz lepszymi warunkami
technicznymi i lokalowymi. Systematycznie powiêkszaj¹ poziom funduszy w³asnych,
dziêki czemu mog¹ zwiêkszaæ rozmiary akcji kredytowej. W przeciwieñstwie do banków
komercyjnych, gdzie wa¿ne decyzje musz¹ uzyskaæ akceptacjê centrali, BS cechuj¹ siê
znacznie wiêksz¹ elastycznoci¹ dzia³ania. Maj¹ równie¿ stosunkowo niskie prowizje. Ich
udzia³owcami bardzo czêsto s¹ przedstawiciele lokalnej spo³ecznoci. Wymienione czynniki wp³ywaj¹ na kszta³towanie siê coraz lepszego wizerunku BS w spo³eczeñstwie,
a tym samym powoduj¹ zwiêkszenie siê liczby i poziomu satysfakcji obs³ugiwanych
klientów.
Banki spó³dzielcze nie s¹ jednak pozbawione wad. Jedn¹ z nich jest forma prawna,
która w bardzo ograniczonym stopniu umo¿liwia kumulacjê ich funduszy w³asnych.
Funkcjonuj¹ jako spó³dzielnie daj¹ce swoim udzia³owcom prawo do zabrania tylko jednego g³osu na walnym zgromadzeniu. Nie zachêca to dotychczasowych i potencjalnych
wspó³w³acicieli BS do podwy¿szania wartoci bie¿¹cych udzia³ów i wnoszenia nowych.
Z tego te¿ wzglêdu podnoszenie poziomu funduszy w³asnych tak¹ metod¹ jest bardzo
ograniczone. Pomimo ci¹g³ego rozwoju sektora BS, oferta wiadczonych us³ug bankowych jest wê¿sza i mniej atrakcyjna w porównaniu z ofert¹ du¿ych banków komercyjnych. Ma³o konkurencyjne jest tak¿e oprocentowanie podstawowych produktów bankowych. Do podstawowych barier rozwoju BS nale¿y zaliczyæ relatywnie wysokie koszty
dzia³alnoci. Ze wzglêdu na ni¿szy poziom kapita³u, banki spó³dzielcze nie mog¹ skorzystaæ z efektu skali oraz finansowaæ samodzielnie du¿ych projektów inwestycyjnych.
Wiele BS posiada niedostateczn¹ infrastrukturê teleinformatyczn¹ oraz nie wykorzystuje
w pe³ni mo¿liwoci, które zapewniaj¹ jej najnowsze rozwi¹zania. Zdaniem autorów artyku³u, BS powinny w wiêkszym zakresie podejmowaæ dzia³ania marketingowe, dziêki którym by³yby bardziej rozpoznawalne na nowych obszarach rynku finansowego np. na
publicznym rynku instrumentów finansowych. Wyniki finansowe BS s¹ mocno uzale¿Administratio Locorum 11(2) 2012
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nione od sytuacji w rolnictwie. Podmioty z sektora rolno-¿ywnociowego, które stanowi¹ najwiêksz¹ grupê klientów BS, nie zawsze maj¹ wysokie zapotrzebowanie na oferowane przez nie us³ugi. Poza tym jedn¹ z cech polskiego rolnictwa jest niski poziom
dochodów. W bardzo istotnym stopniu wp³ywa to na poziom zdolnoci kredytowej,
w wielu przypadkach ogranicza pe³ne mo¿liwoci korzystania z us³ug bankowych
i w konsekwencji przek³ada siê na poziom wyników finansowych BS. W opinii autorów
artyku³u, w obecnych czasach podstawow¹ szans¹ dla banków spó³dzielczych jest przynale¿noæ Polski do Wspólnoty Europejskiej. W ramach bud¿etu UE przeznaczono
znaczne fundusze na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. W zwi¹zku z tym polskie
banki spó³dzielcze powinny w jak najwiêkszym stopniu zaanga¿owaæ siê w porednictwo
w transferze tych rodków. Ze wzglêdu na bardzo dobr¹ znajomoæ potrzeb finansowych lokalnych spo³ecznoci s¹ one w tym zakresie najlepiej do tego przygotowane
sporód wszystkich instytucji finansowych. Inn¹ interesuj¹c¹ perspektyw¹ jest mo¿liwoæ obs³ugiwania rachunków jednostek samorz¹du terytorialnego (JST), parafii oraz
ró¿nego rodzaju organizacji pozarz¹dowych. Podmioty te s¹ dla banków spó³dzielczych
bardzo atrakcyjnymi klientami, gdy¿ ryzyko ich obs³ugi jest znacznie mniejsze ni¿ w przypadku przedsiêbiorstw czy gospodarstw domowych. Wielu bankowców z BS zasiada
w radach JST i radach nadzorczych przedsiêbiorstw komunalnych, dziêki czemu maj¹ oni
wp³yw na podejmowane tam decyzje. Z drugiej strony BS s¹ dla samorz¹dów wa¿ne ze
wzglêdu na to, ¿e odprowadzaj¹ daniny publiczne do bud¿etów JST, na terenie których
dzia³aj¹, w przeciwieñstwie do banków komercyjnych, których podatki zasilaj¹ bud¿ety
JST, w miejscowociach w których znajduj¹ siê ich centrale.
Wspó³praca JST i BS jest du¿¹ szans¹ na przysz³oæ, daj¹c¹ korzyci zarówno BS,
jak i samorz¹dom lokalnym. Inn¹ szans¹ BS jest dzia³alnoæ w silnej skonsolidowanej
grupie zrzeszeniowej, gdy¿ klienci generalnie lepiej postrzegaj¹ wiêksze organizacje. Grupie skonsolidowanej organizacyjnie, ekonomicznie i kapita³owo ³atwiej zdobywaæ nowe
rynki, prowadziæ w szerszym zakresie dzia³alnoæ marketingow¹, unowoczeniaæ ofertê
produktow¹, obni¿aæ koszty dzia³ania oraz dywersyfikowaæ ryzyko. Prowadzenie dzia³alnoci w zrzeszeniu, w którym du¿y i silny bank zrzeszaj¹cy (BZ) pe³ni funkcjê centrali
organizacyjnej, zwiêksza równie¿ przewagê konkurencyjn¹. Najwiêkszym zagro¿eniem,
z którym banki spó³dzielcze powinny szczególnie siê liczyæ, jest konkurencja ze strony
banków komercyjnych i innych instytucji finansowych. Pogorszenie koniunktury w gospodarce mo¿e powodowaæ os³abienie kondycji finansowej BZ czy kluczowych klientów,
co mo¿e równie¿ wywrzeæ negatywny wp³yw na sytuacjê ekonomiczno-finansow¹ s³abszych kapita³owo BS. W przysz³oci równie¿ rosn¹ca liczba placówek BS i BZ mo¿e stanowiæ zagro¿enie ze wzglêdu na ryzyko pojawienia niezdrowej wewnêtrznej konkurencji
i dezintegracji omawianego sektora. W zwi¹zku z tym BS powinny po³o¿yæ wiêkszy nacisk na bie¿¹ce monitorowanie i ocenê sytuacji w obszarze rynku, na którym dzia³aj¹, zarówno w ujêciu bie¿¹cym, jak i strategicznym.
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PODSUMOWANIE
Nale¿y stwierdziæ, ¿e polskie banki BS s¹ integralnym i niezmiernie wa¿nym elementem systemu bankowego. Akcesja Polski do Wspólnoty Europejskiej mia³a bardzo korzystny wp³yw na ich rozwój i osi¹gane przez te instytucje wyniki. Jedn¹ z g³ównych
przyczyn takiego stanu rzeczy by³o zaanga¿owanie siê BS w transfery funduszy unijnych dla obszarów wiejskich. Specyfika dzia³alnoci BS sprawia, ¿e s¹ one ma³o odporne na negatywny wp³yw zjawisk kryzysowych. W opinii autorów artyku³u w najbli¿szej
przysz³oci nale¿y spodziewaæ siê dalszego umacniania siê pozycji banków spó³dzielczych na lokalnych rynkach finansowych, a tym samym ich rola w finansowaniu rozwoju obszarów wiejskich powinna siê zwiêkszaæ.
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THE ROLE OF CO-OPERATIVE BANKS IN FINANCING THE DEVELOPMENT
OF RURAL AREAS
Abstract. Co-operative banks are the oldest form of banking in Poland. These
institutions function mainly in rural areas and are strongly connected with the people
who live there. The main activity of co-operative banks is to provide agriculture, small
enterprises and the local government with financial services. Since Poland joined the EU,
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these banks have done much to change the functioning of the agricultural sector and
improve the situation in rural areas, e.g. they created centres for European Union
consulting, started cooperating with self-governments and centres of agricultural
consulting and the government agencies responsible for supporting the development
of rural areas. In recent years, co-operative banks have also shown great activity in
attracting and serving a growing clientele of medium enterprises. Moreover, with almost
5 thousand bank service centres nation-wide, co-operative banks now employ over 32
thousand workers. Thanks to their long-term tradition and knowledge of the local
community in financial services, co-operative banks have a great awareness of the needs
in local financial markets. Currently, they are considered to be reliable, safe and solvent
with little exposure to financial crises.
With regard to the indigenous character of the capital and a statutory limitation on the
area of operation of co-operative banks to the borders of particular districts, the profits
these banks make are not transferred outside, but are re-invested - giving rural areas
a greater chance of development. Co-operative banks are allowed to allocate some of
their profits to support local schools, fire brigades, charities, cultural and sports
activities in order to be prominent among local communities. These well-established
institutions have become very modernized and they now have a wider and more
attractive offer of services, allowing them to compete with commercial banks.
Key words: cooperative bank, cooperative, rural areas, development, fund
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CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL
TOURISM BASED ON THE EXAMPLE OF THE KOZ£OWO
COMMUNE, PROVINCE OF WARMIA AND MAZURY
Anna Hakuæ-B³a¿owska, Konrad Turkowski, Krzysztof Kupren,
Tomasz Kajetan Czarkowski
University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland)
Abstract. Sustainable and environmentally-friendly tourism can provide stable
foundations for the development of rural areas with poor transportation links, poorlydeveloped tourist infrastructure, insufficient marketing and promotion and no integrated
tourist products. Forms of land use associated with the natural values of the tourist
space and of those creating potential for development of tourist infrastructure account
for approx. 40% of the area of the Koz³owo commune. There are few forests in the
rural areas of the commune and it has no outstanding tourist value, but the vicinity
of other attractive areas of Warmia and Mazury, as well as the presence of Lakes
Kownatka and Szkotowskie can help it to develop its own tourist infrastructure.
The development of tourism in the commune requires adopting relevant planning
assumptions and a sustainable development programme, taking into account the close
association of rural area development with the natural environment. In effect, such
actions should contribute to social development and its stimulation in the rural areas
of the commune.
Key words: sustainable tourism, rural areas, Warmia and Mazury

INTRODUCTION
The principle of sustainable development is the foundation of ecological policy in
Poland and encourages the ecological transformation of sectoral politics, which assume
pressure on the environment in the form of direct or indirect exploitation of its
resources. The main priority is, among the methods of realization of ecological politics,
the use of so-called good management practices and environmental management
Adres do korespondencji  Corresponding author: Anna Hakuæ-B³a¿owska, University
of Warmia and Mazury, ul. Micha³a Oczapowskiego 2, 10-957 Olsztyn,
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systems which enable combining industrial effects with ecological results [Hakuæ-B³a¿owska and Turkowski 2011]. The assumptions also apply to the tourist sector
in which alternative forms of tourist activities are developed and contrast with
commercialized mass tourism. Each form of tourism which helps to create a harmony
between the need to protect the environment, local communities and tourists and helps
to preserve the natural and cultural resources for future generations may be regarded as
alternative [Kurek 2003]. This approach to tourism leads to the creation and
development of the concept of sustainable tourism. The major assumptions
of development of sustainable tourism are aimed at ensuring its economical efficacy
through protection and rational exploitation of both the natural and cultural
environment with simultaneous improvement in the quality of life of local communities.
It is therefore connected with the assumptions of sustainable development of rural
areas in accordance with the Common Agricultural Policy detailed in Regional Rural
Development Programme for years 20072013. The directions of reforms of EU politics
in the development of rural areas are included in Rural Areas and Agriculture
Development Strategy for years 20072013 (with forecast elements until 2020). Current
EU policy strongly emphasizes the need for sustainable development of rural areas.
The major aim is to improve living and working conditions of rural communities through
economic growth which respects the need for environmental protection.
This aim can be achieved through realization of partial goals such as supporting
sustainable development of rural areas, improving the competitiveness of agriculture
and strengthening of the food processing industry in order to enhance food quality
and safety. Sustainable development of rural areas can be supported, among others,
through diversification of business activities to provide alternative sources of income,
development of different forms and directions of non-agricultural activities which use
local resources, human capital, local specificity and cultural heritage and the development
and promotion of rural tourism based on local unique values and traditions. Mobilization
of local communities in rural districts and improvement of social infrastructure, together
with revival of countryside and with preservation of rural cultural heritage, are equally
important for the development of sustainable tourism.
Sustainable tourism involves a wide concept of environmentally-friendly tourist
development both in the countryside and in large cities (small tourist destinations and
large recreation centres); this concept is therefore related to all known types of tourism
subject to ecological transformation [Brelik 2011]. In rural areas, a significant role is
attributed to the development of recreation, specialist and sightseeing tourism and their
active forms which utilize specific values and resources of the Polish countryside
[Jagusiewicz and Byszewska-Dawidek 2010]. The forms of tourist activities in rural areas
exclude mass tourism and thus over-exploitation of the natural and cultural environment
should not be a major issue. However, the development of rural tourism should, above all,
respect the principles of environmental protection and consistently implement the idea
of sustainable development [Mysiak 2004]. Local authorities should primarily support
local forms of tourism closely related to the countryside and its unique character. These
forms include agritourism, ecotourism and rural cultural tourism [Jagusiewicz and
Byszewska-Dawidek 2010] as well as aquatourism [Czarkowski et al. 2012].
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Protection and sustainable utilization of the natural environment directly concern
tourist values which form an essential part of the tourist potential and determine tourist
attractiveness. Tourist qualities include the features and components of the
geographical environment which are of particular interest to tourists. The assumptions
of environmental protection involve utilization of natural and cultural resources through
skilful exhibition with simultaneous preservation in an unchanged condition.
The accomplishment of these aims requires essential investments, particularly in rural
districts [Brelik 2011].
This paper presents the theoretical concept of sustainable tourism in relation to
sustainable development of rural areas. This concept tries to determine the potential for
development of sustainable tourism in rural areas located in Warmia and Mazury based
on the example of Nidzica county and the Koz³owo commune.
GUIDELINES ON THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM FOR LOCAL
AUTHORITIES
Directions for Tourism Development until 2015 [Kierunki rozwoju... 2008] created
in 2008 by The Ministry of Tourism and Recreation is the major document on
development planning for the tourism sector in Poland compatible with the realization
of strategic aims of the European Union. According to this document, sustainable
tourism should involve tourist activities which respect the natural environment and
preserve its values in the long term [Hakuæ-B³a¿owska and Turkowski 2011]. Under the
terms of the guidelines in Directions for Tourism Development until 2015 [Kierunki
rozwoju... 2008], the activities of local authorities in Warmia and Mazury include:
 recording entries in the register of tourist organizers, middlemen and their control,
 granting the qualifications of tour courier and tourist guide,
 qualification of hotel facilities for individual types and categories and control
of these buildings,
 operating regional recreational and sporting institutions, coordinating activities,
 cooperating in tourism development and creating new tourist products and promoting
tourist potential,
 coordination and development of tourist information network in the province,
 cooperation with tourist institutions on the national, provincial, county and commune level,
 organizing and supervising recreation of children and adolescents,
 realization of recreational and tourist tasks through educational activities within school
hours (including the idea of green schools).
The basic assumption detailed in Directions for Tourism Development until 2015
[Kierunki rozwoju... 2008] involves the approach to tourism as a discipline closely
connected to numerous developmental processes and the creation of tourism that will
also remain in conformity with other objectives of social and economic growth on the
county level. Therefore, the competences of the county include:
 managing sporting, tourist and recreational institutions in the county,
 managing youth hostels,
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 registration, supervision and financial support of sporting associations and tourist
organizations located in the county,
 financial support of high-ranked sporting, recreational and tourist events organized in
the county,
 cooperation in planning of spatial development and creation of sporting, recreational
and tourist facilities,
 coordination of actions and support of life-guarding,
 organizational and financial support of associations and tourist organizations in the
county,
 promotion and cooperation in the development of qualified tourism and other forms
of active tourism in the county,
 realization of recreational and tourist tasks through educational activities within school hours (including the idea of green schools).
 cooperation in promotion of tourism development in the county.
The guidelines presented in Directions for Tourism Development until 2015
[Kierunki rozwoju... 2008] are aimed at building solid foundations for the tourism
industry. They formulate declarations of harmonic and sustainable development of the
tourist sector, particularly on the lowest levels of territorial administration. The commune
therefore has the following competences in tourism:
 recording entries in the register of camping sites and other hotel facilities and the right for supervision and control,
 management, renovation and transformation of sporting and tourist facilities and equipment which belong to the commune,
 creating favourable conditions for tourist business activities in the commune,
 managing sporting, tourist and recreational institutions in the commune,
 financial support of sporting and tourist associations located in the commune,
 planning of spatial development and creation of sporting, recreational and tourist facilities,
 organizational and financial support of associations and tourist organizations in the
commune,
 modernization and management of major technical (e.g. transportation) and social infrastructure on the provincial level,
 realization of recreational and tourist tasks through educational activities within school hours (including the idea of green schools).
 activities aimed at environmental protection and preservation of cultural heritage,
 promotion of the commune.
This list indicates that many tasks which influence the development of tourism are
within the competence of territorial authorities.
Tourism creates the possibility of development of rural areas in the Warmia and
Mazury region which are characterized by a poor transportation network, underdeveloped tourist infrastructure, insufficient marketing and promotion and a lack
of integrated tourist products [Hakuæ-B³a¿owska and Turkowski 2011]. Rural tourism
compatible with the concept of sustainable development may become an important tool
which will enable preservation and growth of social, cultural and the natural
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environment while encouraging industry in Warmia and Mazury. The rural areas
of Warmia and Mazury have precious natural, cultural and sightseeing values. These
resources are under-exploited, both nation-wide and in Warmia and Mazury, despite
their uniqueness and biodiversity  which are unparalleled in Europe and the rest of the world
[Sawicka 2010].
THE TOURIST POTENTIAL OF NIDZICA COUNTY
The basic sources of data on the development of the tourist potential of the county
are Tourism Development Strategy of Nidzica County, Local Development Plan
of Nidzica County for years 20042013 and Strategic Plan of Development of Nidzica
County. Furthermore, the publication Tourism in the Province of Warmia and Mazury
in 2009 issued in 2010 by The Statistical Office in Olsztyn is a valuable source of information concerning tourism in Nidzica county.
Nidzica county is located in the southern part of Warmia and Mazury along the
border with the province of Mazowieckie. It is one of the most forested areas in the
region (in third place after Szczycieñski and Pilski counties). There are four nature
reserves in Nidzica county: Prof. Roman Kobenzas Springs of the £yna River, Or³owo
Ma³e Lake, The Inanimate Nature Reserve Koniuszanka and The Floral Reserve
Koniuszanka II. The county also hosts 23 natural monuments, including the largest
glacial erratic in Mazury, called Kamieñ Tatarski. The zones of protected landscape
help preserve the natural and aesthetic values of the environment. In Nidzica county
there are four such areas: The Zone of Protected Landscape of the NapowidzkoRamucka Forest, The Zone of Protected Landscape at Mielno Lake, The Zone
of Protected Landscape of the Valleys of the Nida and Szkotówka Rivers, and The Zone
of Protected Landscape of the Valley of the Orzyc River. Tourists interested in
sightseeing may visit the 14 th century Teutonic Castle in Nidzica along with
the churches and temples, cemeteries and kurgans located in the Janowiec Kocielny
commune. Moreover, tourists may participate in cyclic or occasional cultural events
such as the Marathon Mazovia MTB Cycling Race, The Festival of French Prose and
Songs, Nidzica Days, The National Festival of Fantasy, Summer Castle Concerts, Jazz
Evenings, The Festival of Small Theatre Formations, The Tournament for The Mace
of the Grand Master Winrych von Knirpode and The International Biennial
of Lithographs of the Baltic Countries. The Cultural Centre in Nidzica organizes many
local events, i.e. a castle evening event, art shows and others.
Nidzica county has a better transport network than other parts of Warmia and
Mazury, but the number of train and bus links is limited and the surface of many roads
is in poor condition. The number of parking zones is insufficient and their location is
often inadequate (i.e. incompatible with places most frequently visited by motorized
tourists). Many interesting places are located in inaccessible areas or accessible only
on foot or by bicycle. In Nidzica county, tourist services are provided by entrepreneurs
who run small hotels and private lodgings, agritourist facilities, travel agencies and
tourist information offices. Despite excellent conditions for the development of this
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sector, the tourist accommodation base is still limited and incompatible with the needs
and requirements of tourists. There are no hotel facilities with a large number
of accommodations (over 200 places). The facilities with over 100 places are available
only in summer. The county also lacks centres suitable for organizing conferences and
training for higher numbers of participants and, therefore, such events are held in
neighbouring counties. No centre/hotel is equipped with a swimming pool. Tourist
group accommodation is located only in two communes: Nidzica and Koz³owo.
The gastronomic base of Nidzica county is poorly-developed and is concentrated mainly in
Nidzica; many services are seasonal. Information on cuisine, particularly on traditional
dishes, is not provided and regional gastronomic service does not cater to the specific
needs of children and people travelling through the county. Information on connections
between local food producers and gastronomic service is not available. Nidzica county
offers tourist trails for pedestrian, cycling and canoe sightseeing trips. Pedestrian tracks
include the paths in the natural reserve, The Springs of £yna River, the educational
path in the reserve Koniuszanka II and the sightseeing path in Or³owo Ma³e Lake
reserve. There are five cycling trails: Wokó³ Gminy Nidzica, Szlak Tatarski, Szlak
Bursztynowy, Kurhanów and Szlak genera³a Samsonowa as well as one canoe
track on the £yna River. Moreover, natural and educational (forest) paths are mapped
out: the forest track in the natural reserve Koniuszanka II (Wikno), the D¹brówka
nursery in the Municipal Forest Complex in Nidzica and the Landscape and
Geomorphologic Reserve, The Springs of £yna River. Both the number and
management of tourist trails in Nidzica county are insufficient. The area is deficient in
small tourist infrastructure: camping sites, shelters, washing facilities, zones for building
bonfires, identification of sightseeing points, parking zones, resting places (benches,
tables) and piers on lakes. There is a lack of marked cycling tracks separated from the
motorized transportation network.
The tourist values of Nidzica county mark this area out for significant development
of the tourism sector if actions are undertaken aimed at professionalization of tourist
services (starting from data collection and service coordination and finishing on
the level of customer service) and the integration of subjects (people and institutions)
involved in the development of tourism. The offers combining natural, historic
and cultural values are special tourist attractions of the county. Therefore, the strategic
concept of the tourist sector is to create an attractive tourist offer for complex customer
service: The active, integrated and thrifty Nidzica county provides great conditions for
development and recreation. Actions aimed at developing the tourist potential
of Nidzica county have been mainly concentrated on modernization of the tourist
infrastructure and enhancement of the qualifications and professionalism of personnel
involved in tourist services. The development of technical infrastructure in Nidzica
county includes modernization and investments in the tourism sector. It enables
preservation of the most precious natural values as well as long-term investments in the
management of attractive areas and in the development of the tourist accommodation
base. The priorities are the investments in sustainable development of tourism,
utilization of natural resources aimed both at their protection and ecological education
and support of agritourism. The strategic plan for development of Nidzica county
Acta Sci. Pol.

Conditions of sustainable development of rural tourism based on the example...

79

involves investments in culture and tourism that will enhance its attractiveness. It is
planned to map out new water, pedestrian and riding trails as well as to mark existing
cycling tracks, to build shelters, parking zones and sightseeing points, to map out
educational paths (botanical, faunal and ornithological), to mark monuments, to place
information boards in foreign languages, to create a network of seasonal gastronomic
facilities on tourist trails and to set up new camping sites.
POTENTIAL FOR DEVELOPMENT OF TOURISM IN KOZ£OWO COMMUNE
The basic data on the status and potential for development of the tourist sector in
the Koz³owo commune are outlined in the strategic documents on the county and
commune level, among others, in The Analysis of the Distribution of Tourist
Functions in the Province of Warmia and Mazury, Local Development Plan of Nidzica
County for years 20042013, Tourism Development Strategy of Nidzica County,
The Assessment of Ecological Status and Recreation Potential of the Koz³owo
Commune (Nidzica county) with Emphasis on Surface Water, and Plan of Local
Development of the Koz³owo Commune.
The Koz³owo commune is located in the south of the province of Warmia and
Mazury, in Nidzica county. The western part of the commune borders on the Grunwald
commune (Ostróda county) and the Dzia³dowo commune (Dzia³dowo county).
The northern border of the county neighbours on the Olsztynek commune (Olsztynek
county). On the eastern side, the Koz³owo commune is adjacent to Nidzica and
Janowiec Kocielny communes and to the south with the I³owo-Osada commune.
Koz³owo is the biggest village and the administrative centre; its area covers 245 km2. It
was established in 1328 and is located near Dzia³dowo-Nidzica route 545. In the Middle
Ages, a knights estate constituted the area of Koz³owo. The functional and spatial
arrangement divides the commune into two parts: the northern area with agricultural
lands, forests and lakes, and the southern area with agricultural lands and forests.
In the Koz³owo commune, forests cover 3390 ha with a forestation index of 13.34%,
which makes this commune the most-sparsely forested area in the province. The forests
do not constitute dense complexes and cover limited areas throughout the commune.
Koz³owo borders areas of high tourist value: to the east, with the complex
of Napiwodzko-Ramucka forest, to the north with the historic complex of the Grunwald
battlefields and to the west with the D¹browskie Lakes. The commune also borders
on the Wzgórza Dylewskie Natural Park.
Surface waters, including lakes, rivers and low retention reservoirs, significantly
influence the tourist attractiveness of this region. The area of water reservoirs and
water quality play an important role in the development of recreational, active or
qualified (sailing, canoeing, bathing) forms of tourism. Lakes Kownatki and
Szkotowskie, connected with a current which constitutes the source of Szkotówka River,
are potentially attractive; this complex of reservoirs is a special resort in the lakelands
with recreational values, fishing potential and relatively clean water. These resources enable the development of tourism and recreation and associated infrastructure.
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In the tourist season, the recreation centre in Kownatki with its supervised bathing
beach is open to the public. There are also unguarded bathing areas. Agritourist
facilities are located in Szkotowo and on the shore of Lake Kownatki. In summer, the
beaches are visited by approximately 20,000 tourists [Ocena stanu... 2011].
The two kurgans (earthen mounds) located near Pielgrzymowo are the only
archaeological monument in the commune (registered in The Provincial Office for
Monument Conservation in Olsztyn). The other monuments mostly include sacral
objects and historic military cemeteries. Tourists may visit the churches dating back to
the beginning of 19th century in Dziurdziewo and Sarnowo, the baroque church in
Koz³owo, the churches in S³awka Wielka and Turowo, the wood and brick church built
in 1740 in Zaborowo and the 19th century manor house and church in Szkotowo. The
attractive sightseeing objects also include parks and manor lands under conservation
located in Koz³owo, Sarnowo, Turowo, Turówko and Zab³ocie Koz³owskie.
Areas under different forms of preservation are a major factor contributing to
the development of recreational and qualified tourism. Protected areas reflect
the uniqueness of natural values of the environment and its purity. These qualities are
an important incentive component in planning and realization of tourist and recreational
initiatives. Furthermore, landscape and nature preservation significantly limits
the possibility to transform the environment, which in turn enables conservation
of qualities important for the development of tourism in rural areas. In the Koz³owo
commune, two (out of four in the county) zones of protected landscape were created:
The Zone of Protected Landscape in Mielno Lake and The Zone of Protected
Landscape of the Valleys of the Nida and Szkotówka Rivers. The zones of protected
landscape cover 34.11% of the communes area. These rural areas of high natural value
include the lakeland region and river valleys with surrounding areas. The northern part
of the commune belongs to the West-Pomeranian Junction Area of the National
Ecological Network.
The Koz³owo commune does not hold events of a national or international scale
that have a great impact on the tourist products of the region or on the creation and
development of a tourist accommodation base. The Commune Cultural and Sporting
Centre and The Commune Public Library are the major cultural centers in Koz³owo.
The majority of events are organized on a local scale.
The Koz³owo commune does not offer tourist pedestrian trails. The Szlakiem
Kurchanów cycling track runs through the commune; it was mapped out based on the
existing archaeological sites and monuments. This track of medium difficulty level runs
for 30 km through the villages of Kownatki, Koz³owo, Micha³ki, Pielgrzymowo,
Szkotowo, Turowo and Zaborowo.
As far as the concentration of tourist accommodation is concerned, Koz³owo is
ranked far below the average for the whole province. The intensity of tourist traffic,
both in the commune and in Nidzica county, is much lower than the average value for
the province. However, the average duration of tourists stay in Koz³owo was higher
than the average recorded for the province of Warmia and Mazury [Analiza
rozmieszczenia ... 2011].
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Under the terms of the Act of 8 March 1990 on local self-government (Art. 7,
section 1) the commune has the authority to fulfil the collective needs of commune,
which include sporting activities and tourism as well as recreational areas and sporting
equipment. In the commune in 2010, the expenditures on tourism constituted less
than 0.05% of total expenses, but only 36.4% of this amount was spent [Zarz¹dzenie
nr 11/2011... 2012].
SUMMARY
Tourism Development Strategy of Nidzica County states that tourism in Nidzica
county is perceived as an integral part of the complex strategy for development and
constitutes an important contribution to the preservation of the communes qualities
and the creation of products that stimulate the systematic growth of the job market.
Therefore, detailed actions planned on the basis of this document should be monitored
in the context of their compatibility with the concept of sustainable development and
the priorities outlined in Strategic Plan of Development of Nidzica County.
The Koz³owo commune does not have any particular tourist qualities. The proportion
of land use related to the natural advantages of tourist areas and creating the potential
for development of tourist infrastructure amounts to approximately 40% of the communes
area. The rural areas in Koz³owo are characterized by limited forestation and lack
of special tourist values. However, the vicinity of other attractive regions of Warmia
and Mazury, as well as the presence of the Lakes Kownatka and Szkotowskie, may
contribute to the development of the communes tourist base and essential
infrastructure. The growth of the tourism sector in the commune requires adopting
accurate planning concepts and a programme of sustainable development to respect the
close relationship between the management of rural areas and the environment.
The support of rural tourism is one of the tools of sustainable development due to the
close correlation between rural areas and the environment and it may stimulate social
development and mobilization of rural areas. Furthermore, it will allow for diversification
of business activities in this region with other non-agricultural initiatives.
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UWARUNKOWANIA ZRÓWNOWA¯ONEGO ROZWOJU TURYSTYKI
WIEJSKIEJ NA PRZYK£ADZIE GMINY KOZ£OWO (WOJEWÓDZTWO
WARMIÑSKO-MAZURSKIE)
Streszczenie. Turystyka zrównowa¿ona, przyjazna rodowisku mo¿e stanowiæ trwa³¹
podstawê rozwoju obszarów wiejskich, które charakteryzuj¹ siê s³ab¹ dostêpnoci¹
transportow¹, niedorozwojem infrastruktury turystycznej, niedostatecznym marketingiem i promocj¹ oraz brakiem zintegrowanych produktów turystycznych. W gminie Koz³owo (województwo warmiñsko-mazurskie) ok. 40% powierzchni stanowi¹ formy
u¿ytkowania terenu zwi¹zane z naturalnymi walorami przestrzeni turystycznej oraz
tworz¹ce potencja³ dla rozwoju infrastruktury turystycznej. Tereny wiejskie gminy Koz³owo charakteryzuje stosunkowo niedu¿e zalesienie i brak wyj¹tkowych walorów turystycznych. Jednak s¹siedztwo innych atrakcyjnych obszarów Warmii i Mazur, jak równie¿ obecnoæ systemu jezior Kownatki i Szkotowskiego, mo¿e stanowiæ przes³ankê do
rozwoju w³asnej bazy turystycznej oraz niezbêdnej infrastruktury. Rozwój funkcji turystycznej gminy wymaga przyjêcia w dokumentach strategicznych odpowiednich za³o¿eñ
planistycznych i programu zrównowa¿onego rozwoju uwzglêdniaj¹cych cis³y zwi¹zek
zagospodarowywania obszarów wiejskich ze rodowiskiem przyrodniczym. W efekcie
powinno przyczyniæ siê to do rozwoju spo³ecznego oraz aktywizacji obszarów wiejskich gminy.
S³owa kluczowe: turystyka zrównowa¿ona, obszary wiejskie, Warmia i Mazury
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DOFINANSOWANIE Z BUD¯ETU GMINY PRZEDSIÊWZIÊÆ
PROEKOLOGICZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ
MIESZKAÑCÓW NA PRZYK£ADZIE MIASTA I GMINY
STRZELIN
Bartosz Jawecki, Katarzyna Tokarczyk-Dorociak, Marcin Sobota
Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu
Streszczenie. W pracy przedstawiono problematykê wspierania dzia³añ i przedsiêwziêæ
proekologicznych realizowanych przez mieszkañców miejsko-wiejskiej gminy Strzelin,
finansowanych z bud¿etu gminy, zgodnie z art. 403 Prawa ochrony rodowiska [Dz.U.
2008, nr 25, poz. 150 z pón zm.]. Scharakteryzowano rodzaje inwestycji i przedsiêwziêæ dotowanych z bud¿etu gminy i wysokoæ rodków przeznaczonych w bud¿ecie
na ten cel, z rozbiciem na poszczególne rodzaje przedsiêwziêæ. Przedstawiono warunki,
które musi spe³niæ osoba ubiegaj¹ca siê o dotacjê, oraz sposób merytorycznej i formalnej
oceny sk³adanych wniosków. Omówiono równie¿ wydatki poniesione na dofinansowanie
zadañ proekologicznych realizowanych na terenie gminy Strzelin w 2011 r., z podzia³em
na obszar wiejski i miejski. Wskazano zapisy sporne w uchwale Rady Miejskiej Strzelina w sprawie dofinansowania zadañ z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej
realizowanych na terenie miasta i gminy Strzelin, które nale¿y doprecyzowaæ.
S³owa kluczowe: dotacje, prawo ochrony rodowiska, Strzelin, inwestycje
proekologiczne

WSTÊP
Likwidacja z dniem 1 stycznia 2010 r. Gminnych Funduszy Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej [Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. Dz.U. nr 215, poz. 1664] pozbawi³a
jednostki samorz¹dowe wsparcia dla mieszkañców w realizacji zadañ i przedsiêwziêæ z zakresu szeroko rozumianej ochrony rodowiska. Spotka³o siê to z krytyk¹ ze strony ró¿nych rodowisk dzia³aj¹cych na rzecz ochrony rodowiska. W konsekwencji ustawodawca dokona³ kolejnej nowelizacji ustawy Prawo ochrony rodowiska (dalej PO),
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tworz¹c nowy mechanizm wspierania przez gminy dzia³añ proekologicznych swoich
mieszkañców. Wprowadzono mo¿liwoæ udzielenia dotacji celowych z bud¿etów gmin na
dofinansowanie kosztów inwestycji poniesionych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (w szczególnoci przez osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiêbiorców) oraz jednostki sektora finansów publicznych bêd¹cych gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, jednak¿e zasady udzielania tych
dotacji musz¹ zostaæ okrelone w stosownych uchwa³ach rad gmin [Ustawa z dnia
23 padziernika 2010 r. Dz.U. 2010, nr 223, poz. 1498].
MATERIA£ I METODY
Praca ma charakter monograficzny i obejmowa³a analizê uchwa³ podjêtych na podstawie art. 403, ust. 36 ustawy PO [Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z pón. zm.] przez
38 dolnol¹skich gmin i powiatów, opublikowanych w Dzienniku Urzêdowym Województwa Dolnol¹skiego w 2011 r. Na podstawie przeprowadzonych studiów przyjêtych
uchwa³ wyodrêbniono piêæ g³ównych rodzajów przedsiêwziêæ w zakresie ochrony rodowiska i gospodarki wodnej (ochrona wód i gospodarka wodna, ochrona powietrza, gospodarka odpadami, ochrona przyrody, edukacja ekologiczna), które s¹ dofinansowane
z bud¿etów gmin. Okrelono obszary dzia³añ najczêciej wspieranych przez gminy.
Szczegó³owo omówiono uchwa³ê o dotowaniu dzia³añ proekologicznych w miecie i gminie Strzelin, ze wzglêdu na szeroki zakres przedsiêwziêæ i dzia³añ objêtych dofinansowaniem oraz fakt, ¿e inicjatorem jej podjêcia by³a organizacja spo³eczna. Wskazano rodzaje
przedsiêwziêæ dofinansowywanych przez miasto i gminê Strzelin, wymagania które musi
spe³niæ dotacjobiorca oraz wielkoæ rozdysponowanych w 2011 r. rodków, z podzia³em
na poszczególne rodzaje przedsiêwziêæ. Przeprowadzono analizê wymienionej uchwa³y
pod wzglêdem zgodnoci z ustaw¹ PO oraz wskazano propozycje zmian.
PO£O¯ENIE I CHARAKTERYSTYKA MIASTA I GMINY STRZELIN
Miasto i gmina Strzelin po³o¿one s¹ w po³udniowo-wschodniej czêci woj. dolnol¹skiego. Zajmuj¹ powierzchniê 17 141 ha, z czego 1034 ha przypada na miasto. Gminê zamieszkuje 21 620 osób, z czego 12 113 przypada na miasto. Gmina ma charakter rolniczo-przemys³owy. Dobre gleby czyni¹ j¹ bardziej rolnicz¹, powierzchnia u¿ytków rolnych
w 2005 r. wynosi³a 13 563 ha [GUS 2011]. Przemys³ w wiêkszoci zwi¹zany jest z przetwórstwem rolno-spo¿ywczym i wydobyciem surowców naturalnych, m.in. granitu. Niewielka antropopresja ze strony rolnictwa i w wyniku eksploatacji surowców naturalnych
przyczyni³a siê do zachowania wysokich walorów krajobrazowych i przyrodniczych gminy Strzelin [Jawecki 2011].
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RODZAJE ZADAÑ I INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH WSPIERANYCH
Z BUD¯ETÓW JEDNOSTEK SAMORZ¥DÓW TERYTORIALNYCH
W WOJ. DOLNOL¥SKIM
W 2011 r. sporód 169 miast i gmin woj. dolnol¹skiego, uchwa³y w sprawie zasad
dofinansowania dzia³añ i przedsiêwziêæ oraz inwestycji proekologicznych podjê³o oko³o
22% z nich. Wród 29 powiatów i miast na prawach powiatów przyj¹æ je zdecydowa³o
siê jedynie piêæ jednostek. Uchwa³ê reguluj¹c¹ te kwestie przyj¹³ równie¿ jeden zwi¹zek
miêdzygminny (Zwi¹zek Gmin Powiatu Dzier¿oniowskiego). [Elektroniczny Dziennik...
2012].
Uchwa³y w sprawie finansowania ochrony rodowiska i gospodarki wodnej podejmowane przez rady gmin i miast dotyczy³y dzia³añ i przedsiêwziêæ zwi¹zanych z:
a) ochron¹ wód i gospodark¹ wodn¹, m.in.: budowy przydomowych oczyszczalni cieków, wykonania przy³¹czy kanalizacyjnych, budowy obiektów ma³ej retencji;
b) ochron¹ powietrza, m.in.: instalacji i urz¹dzeñ w zakresie odnawialnych róde³ energii
(kolektory s³oneczne, pompy ciep³a, wykorzystanie biomasy, gruntowe wymienniki
ciep³a, mikroelektrownie wodne), termomodernizacji budynków, modernizacji urz¹dzeñ
grzewczych;
c) gospodark¹ odpadami: usuwania azbestu i wyrobów zawieraj¹cych azbest;
d) ochron¹ przyrody;
e) edukacj¹ ekologiczn¹.
Na Dolnym l¹sku najczêciej dofinansowuje siê ochronê wód (76% przyjêtych
uchwa³), gospodarkê odpadami (39% przyjêtych uchwa³) i ochronê powietrza (39% przyjêtych uchwa³). Pozosta³e rodzaje dzia³añ i przedsiêwziêæ wspierane s¹ przez pojedyncze
miasta i gminy. W wiêkszoci dolnol¹skich miast i gmin uchwalono wspieranie tylko
jednego lub dwóch rodzajów przedsiêwziêæ, najczêciej budowy przydomowych oczyszczalni cieków (55% przyjêtych uchwa³), usuwania azbestu i wyrobów zawieraj¹cych
azbest (37% przyjêtych uchwa³), a tak¿e zakupu i monta¿u kolektorów s³onecznych (16%
przyjêtych uchwa³), budowy przy³¹czy kanalizacyjnych (13 % podjêtych uchwa³) oraz
modernizacji urz¹dzeñ grzewczych (8% przyjêtych uchwa³). Sporód 38 miast i gmin jedynie Rady Gminy Zgorzelec i Olenica oraz rady miast: Wo³owa, widnicy, Nowej Rudy
i Strzelina przyjê³y rozwi¹zania umo¿liwiaj¹ce szersze dotowanie dzia³añ proekologicznych realizowanych na ich obszarze. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w jednej gminie (Bystrzycy
K³odzkiej) zrezygnowano z uchwa³y wspieraj¹cej inwestycje z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej, argumentuj¹c swoj¹ decyzjê brakiem wp³ywów z kar i op³at
z tytu³u korzystania ze rodowiska. Powiaty i miasta na prawach powiatu w wiêkszoci
przypadków dofinansowuj¹ dzia³ania i przedsiêwziêcia zapisane w powiatowych programach ochrony rodowiska lub okrelone w art. 400a ust 1 pkt. 2, 5, 8, 9, 21, 22, 24, 25,
29, 32 ustawy PO [Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., tj. Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 250
z pón. zm.].
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RODZAJE PRZEDSIÊWZIÊÆ I WYSOKOÆ DOTACJI Z ZAKRESU OCHRONY
RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZREALIZOWANYCH W MIECIE
I GMINIE STRZELIN
W podjêtej przez Radê Miejsk¹ Strzelina uchwale w sprawie dofinansowywania zadañ z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie miasta
i gminy Strzelin [Uchwa³a nr VII/59/11 2011] okrelono zasady i tryb przyznawania z bud¿etu gminy dotacji celowych na ochronê rodowiska i gospodarkê wodn¹, ze szczególnym uwzglêdnieniem dzia³añ i przedsiêwziêæ zawartych w Programie ochrony rodowiska
i Planie gospodarki odpadami dla gminy Strzelin.
Strzelin udziela dotacji na przedsiêwziêcia dotycz¹ce:
a) ochrony wód i gospodarki wodnej  budowê przy³¹czy do kanalizacji sanitarnej,
przydomowych oczyszczalni cieków i obiektów ma³ej retencji;
b) gospodarki odpadami  usuwanie azbestu i wyrobów zawieraj¹cych azbest;
c) ochrony powietrza atmosferycznego:
 wykorzystanie lokalnych róde³ energii odnawialnej, w szczególnoci: kolektorów
s³onecznych; kot³ów opalanych biomas¹; pomp ciep³a; gruntowych wymienników
ciep³a; mikroelektrowni wodnych o mocy do 300 kW,
 modernizacjê urz¹dzeñ grzewczych  systemy wykorzystuj¹ce przyjazne dla rodowiska noniki energii, w tym: kot³y opalane paliwem gazowym, olejowym, sta³ym,
zasilane energi¹ elektryczn¹ lub innym ekologicznym ród³em energii  spe³niaj¹ce
wysokie standardy jakociowe,
 przedsiêwziêcia termomodernizacyjne budynków mieszkalnych, obejmuj¹ce: wykonanie lub wymianê izolacji termicznej budynku; wymianê stolarki budowlanej, modernizacjê ród³a zasilania budynku w ciep³o do celów grzewczych i przygotowania
ciep³ej wody u¿ytkowej, modernizacjê instalacji ciep³ej wody u¿ytkowej i centralnego ogrzewania;
d) ochrony przyrody  zabiegi pielêgnacyjne pomników przyrody, inwentaryzacjê i ocenê siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków chronionych, przywracanie w³aciwego
stanu siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) i ostoi gatunków na obszarach chronionych wraz z zachowaniem zagro¿onych wyginiêciem gatunków oraz ró¿norodnoci
genetycznej rolin, zwierz¹t i grzybów, odbudowê na obszarach chronionych zdegradowanych siedlisk nielenych i wodnych, odbudowê na obszarach chronionych zdegradowanych siedlisk lenych poprzez dostosowanie sk³adu gatunkowego drzewostanów do potencjalnych warunków siedliskowych, przywracanie na obszarach
chronionych w³aciwych stosunków wodnych siedlisk wodno-b³otnych, budowê lub
modernizacjê ma³ej infrastruktury s³u¿¹cej udostêpnianiu turystom obszarów chronionych.
O dotacjê celow¹ na przedsiêwziêcia z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki
wodnej, przyznawan¹ z bud¿etu miasta i gminy Strzelin na podstawie Uchwa³y Rady
Miejskiej Strzelina nr VII/59/11, mog¹ ubiegaæ siê wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne mieszkaj¹ce i dzia³aj¹ce na jej terenie oraz osoby prawne pod warunkiem, ¿e nie
prowadz¹ dzia³alnoci w celu osi¹gniêcia zysku. rodki na przedsiêwziêcia z zakresu
ochrony rodowiska i gospodarki wodnej pochodz¹ z dochodów bud¿etu gminy Strzelin,
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o których mowa w art. 402 ust. 46 ustawy PO. Wysokoæ rodków przeznaczonych
na dotacje ka¿dorazowo okrela siê w uchwale bud¿etowej miasta i gminy Strzelin, przy
czym kwota przeznaczona na te dzia³ania nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 100 000 z³ rocznie.
W Uchwale Rady Miejskiej Strzelina nr VII/59/11 ustalono równie¿ nastêpuj¹cy rozdzia³
rodków na dzia³ania zwi¹zane z ochron¹ rodowiska: 35% rodków  ochrona wód
i gospodarka wodna, 35% rodków  gospodarka odpadami, 20% rodków  ochrona
powietrza, 10%  ochrona przyrody.
Na przedsiêwziêcia zwi¹zane z budow¹ przy³¹czy kanalizacyjnych na terenie miasta
i gminy Strzelin dotacja mo¿e wynieæ do 50% poniesionych kosztów, nie wiêcej ni¿
2000 z³, a w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni cieków i obiektu ma³ej retencji  35% poniesionych kosztów, nie wiêcej ni¿ 3500 z³. Na dzia³ania z zakresu usuwania
azbestu i wyrobów zawieraj¹cych azbest mo¿na otrzymaæ dofinansowanie 100% poniesionych kosztów, ale nie wiêcej ni¿ 10 000 z³. Z kolei na odnawialne ród³a energii oraz
modernizacjê kot³ów grzewczych dofinansowanie mo¿e wynieæ 50% kosztów, ale nie
wiêcej ni¿ 3000 z³. Na przedsiêwziêcia termomodernizacyjne ustalono dotacjê w wysokoci 35% kosztów, nie wiêcej ni¿ 5000 z³. Z kolei na zadania z zakresu ochrony przyrody
przewidziano dotacje w wysokoci 50% kosztów, nie wiêcej ni¿ 2000 z³. W Uchwale
Rady Miejskiej Strzelina nr VII/59/11 ustalono, ¿e jeden wnioskodawca nie mo¿e uzyskaæ
w jednym roku ³¹cznej dotacji przekraczaj¹cej 10 000 z³. Na terenach objêtych formami
ochrony przyrody wysokoæ dofinansowania zwiêksza siê o 10% ogólnej kwoty dotacji.
PROCEDURA SK£ADANIA WNIOSKÓW I PRZYZNAWANIA DOTACJI
NA DZIA£ANIA Z ZAKRESU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ ZREALIZOWANE W MIECIE I GMINIE STRZELIN
Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane s¹ corocznie w dwóch terminach, do
28 lutego i do 31 padziernika. W ka¿dej turze ich naboru do rozdysponowania jest po
50% rodków przeznaczonych w danym roku na dotacje. Niewykorzystane w danej turze
rodki przechodz¹ do puli tury nastêpnej. Wnioski ocenia siê pod wzglêdem zgodnoci
z katalogiem zadañ wymienionych w uchwale oraz kompletnoci¹ wymaganych
w uchwale dokumentów.
Udzielenie dofinansowania zwi¹zane jest ze spe³nieniem wielu wymagañ. Dotacja
przyznawana jest na przedsiêwziêcia ju¿ zrealizowane. Wnioskodawca musi byæ mieszkañcem miasta i gminy Strzelin (lub prowadziæ dzia³alnoæ na terenie gminy) oraz nie
mo¿e zalegaæ z podatkami i op³atami na rzecz gminy. Musi tak¿e wykazaæ, ¿e w ci¹gu
5 lat przed z³o¿eniem wniosku nie by³ poci¹gany do odpowiedzialnoci administracyjnej
albo karnej za przestêpstwa lub wykroczenia zwi¹zane z naruszeniem przepisów dotycz¹cych ochrony rodowiska i gospodarki wodnej. W przypadku przedsiêwziêæ z zakresu
ochrony wód i gospodarki wodnej oraz ochrony powietrza, bêd¹cych przedmiotem
wniosku, musz¹ byæ one u¿ytkowane przez okres co najmniej 5 lat od momentu wyp³acenia dotacji. Mo¿liwoæ uzyskania dofinansowania do budowy przydomowej oczyszczalni cieków nie dotyczy w³acicieli budynków i lokali mieszkalnych zlokalizowanych
na terenach, na których mo¿liwe jest pod³¹czenie do istniej¹cej kanalizacji sanitarnej oraz
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gdzie do koñca 2012 r. bêdzie wybudowana kanalizacja sanitarna lub gdzie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego nie przewidziano budowy indywidualnych systemów oczyszczania cieków. Zapis ten pojawi³ siê w uchwale w zwi¹zku z realizacj¹ w wybranych miejscowociach gminy Strzelin projektu kanalizacji wspó³finansowanego ze rodków unijnych. W tych miejscach promuje siê i dotuje budowê
przy³¹czy kanalizacyjnych.
Wybrane dokumenty wymagane do sk³adania wniosków zestawiono w tabeli 1.
W przypadku stwierdzenia braków we wniosku, burmistrz wzywa do ich uzupe³nienia.
Negatywny wynik oceny (niespe³nienie któregokolwiek z wymogów) skutkuje odmow¹
udzielenia dofinansowania. Przed ocen¹ wniosku mog¹ zostaæ równie¿ przeprowadzone
oglêdziny przedsiêwziêcia proponowanego do dofinansowania. Sporz¹dza siê protokó³
stanowi¹cy za³¹cznik do wniosku. Celem tak szczegó³owych wymagañ formalnych by³o
unikniêcie sytuacji, w której dotacjê otrzyma³aby osoba lub podmiot niespe³niaj¹cy
wszystkich wymogów formalnych zwi¹zanych z realizacj¹ przedsiêwziêæ z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej.
Tabela 1. Wybrane dokumenty wymagane do sk³adania wniosków o dotacje, z podzia³em na
rodzaje przedsiêwziêæ objêtych dofinansowaniem
Table 1. Selected documents required when applying for grants by type of projects
Rodzaje
przedsiêwziêæ
Types
of projects

Wymagane dokumenty
Required documents

1

Dokumenty
wymagane do
wszystkich
rodzajów
przedsiêwziêæ

2







Documents

required for all 
types of projects 







protoko³y odbioru wykonanych prac, urz¹dzeñ, budowli itd.,
protocols receipt of the work, equipment, buildings, etc.,
rachunek za wykonan¹ pracê,
a bill for completed work,
dokument potwierdzaj¹cy zamieszkanie lub prowadzenie dzia³alnoci na terenie gminy Strzelin,
a document confirming residence or activities in the Strzelin community,
dokument powiadczaj¹cy prawo dysponowania nieruchomoci¹,
a document certifying the right to dispose of the property,
zawiadczenie o braku negatywnego wp³ywu przeprowadzonych dzia³añ na formy ochrony przyrody (tylko na obszarach objêtych ochron¹ przyrody),
certificate of no negative impact of the activities carried out on the forms
of nature protection (only in protected areas of nature),
kopia mapy z naniesion¹ lokalizacj¹ przedsiêwziêcia,
a copy of the map with a location of the project marked,
owiadczenie o wyra¿eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
a statement of consent to the processing of personal data

Ochrona wód
i gospodarka
wodna

 projekt przy³¹cza kanalizacji sanitarnej, przydomowej oczyszczalni cieków
lub obiektu ma³ej retencji,
 project of sanitary sewage connections, sewage treatment plant or a small
object retention,
Water protection  operat hydrogeologiczny (z którego wynika, ¿e na danym terenie mo¿na
and water
wybudowaæ przydomow¹ oczyszczalniê cieków),
management
 hydrogeological documentation (stating that in a given area, you can build
a home sewage treatment plants),
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 kopia zg³oszenia w³aciwemu organowi ochrony rodowiska eksploatacji przydomowej oczyszczalni cieków o przepustowoci do 5 m 3 na dobê,
 a copy of a written application to the appropriate environmental protection
authority for use of a household sewage treatment plant with a capacity of up
to 5 m 3 per day,
 kopia dopuszczenia budynku do u¿ytkowania (eksploatacji) zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego (dotyczy budynków nowo powsta³ych)
 copy of the approval of the building to use (exploitation) in accordance with
building regulations (for a constructed building)
Gospodarka
odpadami
Waste
management

Ochrona
powietrza
Air protection

Ochrona
przyrody
Protection
of nature

 kopia oceny stanu i mo¿liwoci bezpiecznego u¿ytkowania wyrobów zawieraj¹cych azbest,
 copy of the assessment and the possibility of safe use of products containing
asbestos,
 karta informacji o wyrobach zawieraj¹cych azbest i miejscu ich wykorzystywania
 information sheet on products containing asbestos and where they are used,
 kopia zg³oszenia w³aciwym organom zamiaru przyst¹pienia do prac polegaj¹cych na zabezpieczeniu lub usuniêciu wyrobów zawieraj¹cych azbest,
 a copy of the notification to the appropriate authorities of the intention
of joining the work involving the securing or removal of asbestos-containing
products,
 kopia posiadanych przez wykonawcê zezwoleñ niezbêdnych do wykonywania
prac zwi¹zanych z usuwaniem azbestu,
 a copy owned by the contractor permits essential work related to asbestos
removal,
 karta przekazania odpadów,
 waste transfer card,
 dokumenty uprawniaj¹ce do wykonania robót budowlanych,
 documents authorizing the execution of the building works
 projekt instalacji wykonany przez uprawnionego projektanta,
 project of installation designed by a qualified person,
 certyfikaty i atesty wymagane przepisami prawa dla zamontowanych urz¹dzeñ,
 certifications and approvals required by law for the installed equipment,
 opinia kominiarska o mo¿liwoci zastosowania danego kot³a,
 chimney sweeps opinion about the possibility of the use of a boiler,
 dokumenty zezwalaj¹ce na wykonanie robót budowlanych,
 documents authorizing the execution of building works,
 karta przekazania odpadów (zdemontowanego ród³a ciep³a) do uprawnionego
punktu unieszkodliwiania tego typu odpadów,
 waste transfer card (disassembled heat source) to the authorized point of disposal of such waste,
 audyt energetyczny budynku lub wiadectwo charakterystyki energetycznej
budynku (wykonane przed i po termomodernizacji),
 energy audit of a building or a building energy performance certificate (made
before and after thermomodernization),
 projekt prac termomodernizacyjnych, o ile by³ wymagany
 project of thermo-modernization work, if it was required
 dokumenty potwierdzaj¹ce dowiadczenie wykonawcy w przeprowadzaniu zabiegów pielêgnacyjnych pomników przyrody,
 evidence of the contractor experience in carrying out treatment of natural
monuments,
 dokumentacja przyrodnicza (w tym identyfikacji siedlisk wykonana przez osobê posiadaj¹c¹ uprawnienia do identyfikacji siedlisk) i techniczna wykonanych
prac,
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 documentation of natural habitats (including the identification of habitats
made by a person with qualifications to identify habitats) and technical documentation of accomplished work,
 uzgodnienia z w³aciwymi organami ochrony rodowiska zakresu i przebiegu
planowanych prac,
 agreements with the relevant environmental authorities on the scope and course of planned work,
 dokumenty wymagane prawem budowlanym i prawem wodnym
 documents required by the building regulations and water law
ród³o: Opracowanie w³asne na podsatwie Uchwa³y nr VII/59/11... Dz.Urz.Woj.Pol. 2011, nr 88,
poz. 1373
Source: Own work on the basis of Uchwa³a nr VII/59/11). Dz.Urz.Woj.Pol. 2011, nr 88, poz. 1373

WYSOKOÆ DOTACJI I RODZAJE PRZEDSIÊWZIÊÆ DOFINANSOWANYCH
W 2011 R. Z ZAKRESU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W MIECIE I GMINIE STRZELIN
W 2011 r. przeprowadzono tylko jeden nabór wniosków. Do Urzêdu Miasta i Gminy
Strzelin wp³ynê³o 40 wniosków, z czego tylko trzy oceniono negatywnie. Przyznano dotacjê na kwotê ponad 117 tys. z³ (rys. 1), przy czym czêæ dotacji wyp³acono w 2012 r.
Dominowa³y wnioski z obszaru wiejskiego gminy (72%), a tylko 28% wniosków dotyczy³o obszaru miasta. Kwota udzielonych dotacji zrealizowanych na obszarze wiejskim nieznacznie przekracza³a 84 tys. z³, a na obszarze miasta wynosi³a 23 tys. z³.
Sporód przedsiêwziêæ, które mog¹ byæ dotowane przez gminê Strzelin, wnioski z³o¿ono jedynie na:
 monta¿ kot³ów opalanych biomas¹  trzy wnioski,
 wybudowanie przy³¹czy kanalizacyjnych  trzy wnioski,
 budowê przydomowych oczyszczalni cieków  szeæ wniosków (dwa wnioski odrzucono, gdy¿ by³y niezgodne z regulaminem, dotyczy³y terenów na których budowana
jest kanalizacja),
 usuwanie azbestu  siedem wniosków (jeden wniosek odrzucono, gdy¿ by³ niezgodny z regulaminem, z³o¿y³a go firma),
 monta¿ kolektorów s³onecznych  12 wniosków,
 modernizacjê urz¹dzeñ grzewczych  12 wniosków.
W przypadku modernizacji urz¹dzeñ grzewczych do dofinansowania przewidziano jedynie przedsiêwziêcia, w których zamontowano:
 kot³y gazowe przystosowane do spalania gazu ziemnego wysokometanowego grupy E
lub gazów wêglowodorowych C3C4 (GPB),
 kot³y olejowe przystosowane do spalania oleju opa³owego lekkiego, zgodnego
z PNC96024: 2001 (lub norm¹ równowa¿n¹)
 niskoemisyjne kot³y na paliwo sta³e z automatycznym dozowaniem paliwa spe³niaj¹cym kryteria klasy A na znak bezpieczeñstwa ekologicznego wed³ug ICHPW.
Monta¿ kolektorów s³onecznych oraz modernizacja urz¹dzeñ grzewczych by³y przedsiêwziêciami, na które udzielono najwiêcej dotacji, na ³¹czn¹ kwotê przekraczaActa Sci. Pol.
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j¹c¹ 71 199,5 z³ (rys. 1). Na dofinansowanie pozosta³ych projektów wydano ³¹cznie
46 056,31 z³ (rys. 1). W pierwszym roku obowi¹zywania uchwa³y nie wp³ynê³y wnioski
o dofinansowanie przedsiêwziêæ z zakresu ochrony przyrody.
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Rys. 1. Wysokoæ dotacji przyznanych na poszczególne przedsiêwziêcia z zakresu ochrony
rodowiska i gospodarki wodnej z bud¿etu miasta i gminy Strzelin: PO  monta¿
przydomowej oczyszczalni cieków; PK  budowa przy³¹cza kanalizacyjnego; A  usuwanie azbestu i wyrobów zawieraj¹cych azbest; BIO  monta¿ pieca opalanego biomas¹;
KOL  monta¿ kolektorów s³onecznych; MIG  modernizacja urz¹dzeñ grzewczych
Fig. 1. The amount of grants awarded to individual projects on environmental protection and
water management from the budget of town and community Strzelin; PO  installation of household sewage treatment plant; PK  construction of sewer connections;
A  removal of asbestos and asbestos products; BIO  installation of biomass-fired
oven; KOL  installation of solar collectors; MIG  modernization of heating devices

PROPOZYCJA KOREKTY ZAPISÓW I ROZWI¥ZAÑ ZASTOSOWANYCH
W UCHWALE W SPRAWIE DOTOWANIA ZADAÑ Z ZAKRESU OCHRONY
RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W MIECIE I GMINIE STRZELIN
W uchwale w sposób kompleksowy uregulowano zasady przyznawania dotacji na
dzia³ania proekologiczne na terenie miasta i gminy Strzelin. Jednak¿e analiza regulacji
w niej zawartych wskazuje na pewne niedoci¹gniêcia, które nale¿y usun¹æ.
Uzyskanie dotacji na budowê przydomowej oczyszczalni cieków obwarowane jest
obowi¹zkiem przed³o¿enia operatu hydrogeologicznego (Uchwa³a nr VII/59/11), w którym
okrela siê poziom zwierciad³a wody podziemnej. Wprowadzanie cieków do ziemi jest
mo¿liwe gdy miejsce ich wprowadzania oddzielone jest warstw¹ gruntu o mi¹¿szoci
co najmniej 1,5 m od najwy¿szego u¿ytkowego poziomu wodononego wód podziemnych [Rozporz¹dzenie Ministra rodowiska z dnia 24 lipca 2006. Dz. U. Z 2006 r. nr 137,
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poz. 984]. Jednak¿e nie wszystkie rodzaje przydomowych oczyszczalni cieków wykorzystuj¹ ziemiê jako orodek, w którym oczyszcza siê cieki lub wprowadza cieki oczyszczone. Dotyczy to m.in. oczyszczalni gruntowo-rolinnych, oczyszczalni ze z³o¿em biologicznym lub komor¹ osadu czynnego odprowadzaj¹cych oczyszczone cieki do wód
powierzchniowych lub urz¹dzeñ wodnych np. rowów melioracyjnych [Brzostowski i in.
2008]. St¹d te¿ w uchwale powinien pojawiæ siê zapis wy³¹czaj¹cy tego typu oczyszczalnie z obowi¹zku przed³o¿enia operatu hydrogeologicznego.
O wiele bardziej problematyczny jest zapis paragrafu 2 uchwa³y stanowi¹cy, ¿e
o dotacjê celow¹ na zadania z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie Miasta i Gminy Strzelin mog¹ ubiegaæ siê: osoby fizyczne maj¹ce
miejsce zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Strzelin; osoby prawne maj¹ce siedzibê
i dzia³aj¹ce na terenie Miasta i Gminy Strzelin pod warunkiem, ¿e nie prowadz¹ dzia³alnoci w celu osi¹gniêcia zysku; wspólnoty mieszkaniowe dzia³aj¹ce na terenie Miasta
i Gminy Strzelin. [Uchwa³a nr VII/59/11 2011]. Z kolei z art. 403 ust. 4 PO wynika, ¿e
finansowanie ochrony rodowiska i gospodarki wodnej ( ) mo¿e polegaæ na udzielaniu dotacji celowej ( ) z bud¿etu gminy ( ) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych przez: podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególnoci: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne,
przedsiêbiorców oraz jednostki sektora finansów publicznych bêd¹cych gminnymi lub
powiatowymi osobami prawnymi. Zgodnie z art. 403 ust. 5 PO, rada gminy mo¿e ponadto w drodze uchwa³y okrelaæ zasady udzielania dotacji celowej obejmuj¹ce w szczególnoci kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postêpowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.
U¿ycie przez ustawodawcê w art. 403 ust. 4 pkt. 1 PO sformu³owania w szczególnoci oznacza, ¿e katalog wymienionych w tym przepisie podmiotów, które mog¹ ubiegaæ siê o dofinansowane jest przyk³adowy i otwarty, przez co nie powinien byæ interpretowany zawê¿aj¹co. Zwrot ten daje mo¿liwoæ rozszerzenia katalogu podmiotów
uprawnionych do ubiegania siê o finansowanie przedsiêwziêæ z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej, a nie ich zawê¿ania. Art. 403 ust. 5 ustawy PO upowa¿nia
radê gminy do okrelania zasad udzielania dotacji, w tym kryteriów wyboru inwestycji,
jednak¿e w¹tpliwe wydaje siê interpretowanie tego przepisu jako uprawniaj¹cego do zawê¿ania katalogu podmiotów wymienionych w art. 403 ust. 4 PO uprawnionych do
ubiegania siê o dotacjê. Kryterium wyboru inwestycji ma charakter przedmiotowy (rodzaj
inwestycji), a nie podmiotowy (kto mo¿e ubiegaæ siê o dofinansowanie). W projekcie
uchwa³y [Jawecki i in. 2010] paragraf 2 by³ zgodny z zapisami art. 403 ust. 4 PO. W wyniku prac zespo³u roboczego z³o¿onego z radnych i urzêdników magistratu (bez udzia³u
przedstawiciela organizacji pozarz¹dowej bêd¹cej inicjatorem uchwa³y) paragrafowi 2
nadano brzmienie widniej¹ce w przyjêtej uchwale. Argumentem przemawiaj¹cym za wykluczeniem m.in. przedsiêbiorców i osób prawnych prowadz¹cych dzia³alnoæ w celu
osi¹gniêcia zysku (pozostaj¹cym w aktualnym stanie prawnym argumentem contra legem) by³a mo¿liwoæ pozyskania przez te podmioty dotacji na przedsiêwziêcia proekologiczne z innych róde³, np. Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnol¹skiego. Podobne ograniActa Sci. Pol.
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czenia podmiotów uprawnionych do ubiegania siê o dofinansowanie wprowadzi³y
m.in. gminy: Mietków, Warta Boles³awiecka, Karpacz, Kowary, wiebodzice, Siechnice,
Wa³brzych, gmina K³odzko, Mieroszów, Lubomierz, Pi³awa Górna [Elektroniczny Dziennik... 2012].
Reasumuj¹c, ograniczenie w omawianej uchwale Rady Miasta Strzelin katalogu podmiotów uprawnionych do ubiegania siê o dofinansowanie wydaje siê w¹tpliwe i mo¿e
skutkowaæ z³o¿eniem przez podmiot wykluczony z dofinansowania skargi do S¹du Administracyjnego, ze wzglêdu na ograniczenie uprawnieñ przys³uguj¹cych mu na mocy
ustawy PO. Skutkiem tego mo¿e byæ uchylenie stosownego paragrafu. Bêdzie wtedy
obowi¹zywa³ katalog podmiotów wymienionych w art. 403 ust. 4 PO lub zostanie uchylona ca³a uchwa³a jako przyjêta z naruszeniem prawa, gdy¿ ustawa nie daje bezporedniego upowa¿nienia do ograniczania liczby podmiotów uprawnionych do ubiegania siê
o dotacjê.
WNIOSKI
1. Przyjêcie uchwa³y okrelaj¹cej zasady i tryb dofinansowania zadañ z zakresu
ochrony rodowiska i gospodarki przez jednostki samorz¹du terytorialnego (w szczególnoci gminy i powiaty) stanowi istotny wk³ad w kszta³towanie w³aciwych postaw lokalnego spo³eczeñstwa wobec rodowiska i wspierania mieszkañców w dzia³aniach na rzecz
ochrony rodowiska.
2. Liczba z³o¿onych w 2011 r. wniosków (40) oraz ogólna wysokoæ przyznanych dotacji w miecie i gminie Strzelin (ponad 117 tys. z³otych) wiadczyæ mo¿e o istotnej wiadomoci ekologicznej mieszkañców skutkuj¹cej realizacj¹ przedsiêwziêæ przyjaznych dla
rodowiska.
3. Wród podmiotów ubiegaj¹cych siê o dotacjê na przedsiêwziêcia z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej w miecie i gminie Strzelin dominowa³y wnioski z³o¿one przez osoby fizyczne, z których wiêkszoæ dotyczy³a obszaru wiejskiego
(72% wniosków). W wiêkszoci obejmowa³y one przedsiêwziêcia z zakresu ochrony powietrza (60% wniosków), monta¿ kolektorów s³onecznych i modernizacjê urz¹dzeñ grzewczych.
4. Ograniczenie w uchwa³ach rad miast i gmin liczby podmiotów uprawnionych do
ubiegania siê o dofinansowanie przedsiêwziêæ z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej wydaje siê w¹tpliwe. Mo¿e skutkowaæ zaskar¿eniem przedmiotowej uchwa³y
do S¹du Administracyjnego przez podmioty wykluczone w uchwale z dofinansowania.
5. Uchwa³a okrelaj¹ca zasady i tryb dofinansowania zadañ z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki podjêta przez Radê Miejsk¹ Strzelina stanowi istotne narzêdzie
wspierania osób fizycznych w realizacji przedsiêwziêæ s³u¿¹cych ochronie rodowiska
i gospodarce wodnej, przyczyniaj¹ce siê do zrównowa¿onego rozwoju miasta i gminy
Strzelin.
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FUNDING FROM MUNICIPAL BUDGET ENVIRONMENTAL PROJECTS CARRIED
OUT BY RESIDENTS BASED ON THE EXAMPLE OF THE MUNICIPAL COUNCIL
OF STRZELIN
Abstract. This paper presents issues related to the promotion of environmentallyfriendly activities and projects carried out by residents of the urban and rural
municipalities of Strzelin, financed by the municipality in accordance with paragraph
403 of the Environmental Protection Law. The types of investments and projects that
are funded from the municipal budget are characterized along with the amount which is
earmarked in the budget for this purpose and the breakdown between the various types
of projects. The conditions which must be met by a person applying for a grant are
presented along with a substantive and formal assessment of their applications. It also
analyses funding expenditure on environmental tasks performed in the municipality
of Strzelin in 2011, broken down by country and town. Also included is a resolution
regarding disputed provisions of the Town Council of Strzelin on the financing
of environmental protection and water management in the town and community of
Strzelin which should be clarified.
Key words: subsidies, environmental law, Strzelin, environmental investments
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MEANS OF ASSESSMENT OF THE ENVIRONMENTAL
QUALITY OF THE RURAL AREAS IN POLAND
ON THE BASIS OF STATE ENVIRONMENTAL MONITORING
DATA (20002009)*
Mariusz Kistowski
University of Gdañsk in Gdañsk (Poland)
Abstract. This article presents the results of an analysis of the 16 environmental
monitoring networks in Poland, which were operating during the years 20002009
within communes with a particular focus on the rural areas. The original data
completeness indices were calculated for each network and in total. The results show
that the development of environmental monitoring in rural communes is much weaker
than in cities, especially in the scope of air quality and traffic noise. Outside the cities,
the monitoring of waters, as well as the health condition of forests is being realized most
fully. Considering the spatial distribution, the environmental monitoring of rural areas
is run the most successfully in Pomerania, Lower Silesia and £ód voivodeships, while
it is the least successful in eastern Poland, especially in the Masovia voivodeship.
Environmental monitoring was particularly applied in the areas endangered by industry,
the national border areas and those with especially valuable natural values.
Key words: environmental quality, environmental monitoring networks, rural areas,
Poland

INTRODUCTION
The sustainable spatial management of the rural areas requires taking into consideration a number of factors, including environmental factors and within their scope,
information on the quality (the degree of the anthropogenic transformation) of the
natural environment. The realization of many socio-economic functions, whose
Adres do korespondencji  Corresponding author: Mariusz Kistowski, Instytut Geografii,
Uniwersytet Gdañski, ul. Ba¿yñskiego 4, 80-952 Gdañsk, e-mail: geomk@univ.gda.pl
* Article prepared in the framework of researches financed by the Ministry of Science & Higher
Education from the science budget in the years 20092012 as the research project N305 033937
Spatial diagnosis of environmental quality and protection in Poland in first decade of XXI century in the light of Polish and EU environmental policy
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development is based on the exploitation of natural resources and environmental
amenities (e.g. agriculture, tourism, water management), depends not only on the their
quantity but also on their quality. That is why this data is applied in the processes
of strategic, socio-economic and spatial planning, among others, in the process of preparing eco-physiographical evaluations or environmental impact assessments.
The main source of information about the environmental quality in Poland is the state
environmental monitoring system (SEM), which has been in operation according to the Act
on the Inspectorate for Environmental Protection since 20th June 1991. This institution,
operating through the Chief Inspectorate of Environmental Protection (GIO) and 16
Voivodeship Inspectorates for Environmental Protection (WIO), is the main coordinator
of environmental monitoring. However, the data on environmental quality is also being
gathered by many other institutions, such as: The Sanitary Inspectorate (until 2009,
data on the quality of air and soils of the selected areas), The Polish Geological
Institute (underground waters, water sediments), The Forest Research Institute
(forests), The Institute of Soil Science and Plant Cultivation (soils) and The Institute
of Meteorology and Water Management (monitoring the elements of surface waters).
This information is gathered within the subsystems of the national environmental
monitoring system covering the entire nation, which includes issues of the quality
of air, water, soil and lands, nature (biotic elements) and the levels of noise,
electromagnetic fields and ionising radiation in the environment. The monitoring of the
condition of the above-mentioned elements is carried out in networks including points
and areas where the measurements are taken.
The aim of this study, whose results are presented in the article, is to recognize the
spatial scope of the measures carried out in the framework of the majority of environmental monitoring networks in Poland in years 20002009 with a special focus on
rural areas. To date, a comprehensive analysis and evaluation of all the environmental
monitoring networks has not been carried out in Poland. There are available studies on
the monitoring network of the individual components, mainly air, water or forests, in the scope
of evaluation of their functioning [e.g. Skotak 2002, Kobus et al. 2007] and location
optimization proposals [e.g. Czy¿kowski 2009]. In addition, this matter is most often
raised in relation to the water [Strobl and Robillard 2008] and air [Sarigiannis and
Saigana 2008] monitoring networks in international literature. Complex network analysis,
similar to those presented in this article, for example, was conducted for the area
of Estonia [Roose et al. 2007].
For the sake of this research, information on the distribution, within the analysed
period, of 16 networks was gathered and they refer to the areas of communes in three
main types which take into consideration the administrative-council criteria. These were
the following types of communes: rural, urban-rural and urban. The analysis and
comparisons presented in this article compare the data for rural communes to the other
two types, which describe the characteristics of the first type and simultaneously
analyses the differences between all three types.
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STUDY METHODS
This research is part of a broader study by the author which deals with the diagnosis
and sociological regionalization of Poland. The goals of the studies, as well as the
initial results, have been presented in other publications [Kistowski 2010, 2011, 2012].
One of the stages of this study refers to the selection of the material for analysis.
Assessment of spatial and time completeness of information on the environmental
quality was the main criteria for this selection. Its significance is due to the fact of the
uneven distribution of the elements in each of the monitoring networks as well as the
applied changes, which were carried out due to modification of the measuring methodology
and state ecological policy. Sixteen monitoring networks were analysed on the basis
of publications of the Inspectorate of Environmental Protection (in the publication
Library of Environmental Monitoring), especially using reports on environmental
conditions in the voivodeships issued in 20012010, as well as information gathered
directly from GIO and WIO which referred to: average annual concentration of NO2,
SO2 and suspended particulate matter (BS, TSP or PM10, benzene and benzo-á-pyrene)
and heavy metals (including lead separately); cleanliness class (20002003), quality
class (20042007) and the assessment of the ecological state/potential (20082009)
of the rivers; quality class of underground waters; cleanliness class of water sediments
on the basis of geochemical criteria; degree of pollution of soils of arable lands with
trace elements (2000 and 2005); traffic noise level; class of damage of forest stands,
estimated on the basis of defoliation assessment; general assessment of the state
of the selected habitats and plants/animals species listed in the appendixes to the EU
Habitat and Birds directives (20062009).
In order to analyse the distribution of networks in the whole country, individual
indices of data completeness were calculated for each of the networks (1) and the complex
(total) index of completeness (2) was calculated, which takes into consideration the spatial
and time density of data in each administrative unit, using the following formulas:

Ki =

nL


(1)

where:
n  the total number of measure points of particular network in years 20002009,
L  the number of years when the measurements of the environmental quality were taken (20002009).

Σn ΣL
Kk = S S


(2)

where:
Sn  the total number of measure points in years 20002009 in all the networks,
SL  the total number of years when the measures of the environmental quality were taken
(20002009) in all the networks.
S  the total number of monitoring networks taken into consideration in the study.
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Divisor 10 results from the maximum possible number of measurement years during
study time. Both indices were also referred to the area of the communes (per 100 km2)
and the average number of their population in 20002009 (per 1000 persons).
The database of the monitoring networks was created in MS Excel and then  in order
to acquire the spatial references  converted into GIS MapInfo software, which helped
to carry out the data analysis and to make the illustrations for this paper.
STUDY RESULTS
As mentioned earlier, the study results refer to three groups of communes, whose
general characteristics are shown in Table 1. Compared to the remaining communes, the
rural communes cover an average area (much smaller than that for the urban-rural
communes) as well as a small average population  9 times smaller than in the urban
communes and half as much as the urban-rural ones. They cover almost 2/3 of the
country's total area. However, together with the rural areas of the urban-rural
communes, the areas which are outside the cities cover 90% of the area of Poland.
Table 1. The general characteristics of the types of communes studied
Tabela 1. Ogólna charakterystyka trzech typów badanych gmin
Types
of communes
Typy gmin

Number
of
communes
[% of total]
Liczba
gmin
[% ogó³u]

Area of communes 2009 [km2]
Powierzchnia gmin 2009 [km2]

Average year population 20002009
rednia roczna liczba ludnoci
20002009

total
³¹czna

% of
Poland
% pow.
Polski

average
per
commune
rednio
w jednej
gminie

total
³¹czna

% of
Poland
% ludn.
Polski

average
per
commune
rednio
w jednej
gminie

Rural
Wiejskie

1 591
(64,2)

200 153,6

64,01

125,8

10 980 851

28,76

6 902

Urban- rural
Miejsko- wiejskie

580
(23,41)

97 931,6

31,32

168,85

8 412 281

22,04

14 504

Urban
Miejskie

307
(12,39)

14 594,2

4,67

47,54

18 784 918

49,2

61 189

Source: Local Databank of The Central Statistical Office
ród³o: Bank Danych Lokalnych G³ównego Urzêdu Statystycznego

Among the monitoring networks selected for the study, the network of concentration of air pollution in the rural areas is the most poorly represented (Fig. 1).
Taking into consideration the monitoring of NO2 and SO2, it is carried out in only 1820%
of those communes, while in the urban communes this percentage reaches 80%. These
disproportions are even greater in the case of other air pollutants, which are monitored
only in 0.33.3% of the rural communes, while in the cities it reaches 2870%.
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The greatest disproportions refer to the concentration of suspended particulate matter,
which is monitored in only 3.3% of the rural communes, 23.4% of the urban-rural
communes and up to 69.4% of the urban communes. It is a result of the concentration
of the air pollution sources, especially from traffic in the cities. However, this makes it
difficult to monitor the air quality in the particular points of its concentration (e.g.
motorway nods) in the rural areas. The same situation can be observed for the
monitoring of traffic noise; the number of monitored rural communes (21%) is almost
four times smaller than urban ones (73.6%).
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Fig. 1.

urban – miejskie

The share of environmental monitoring networks in three types of Polish communes [%]
Rys. 1. Zasiêg sieci monitoringu rodowiska w trzech typach gmin Polski [%]

Source: Authors own study based on SEM data
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych PM
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The situation is much better in the case of the monitoring networks of waters and
water sediments. This monitoring covers 63% of rivers as well as underground waters
in almost half of the rural communes, while in the other two types of communes
the share is 7183%. These disproportions are much smaller. The monitoring of reservoirs
covers 16% of rural communes, which is the average value against the background
of urban communes (12.7%) and urban-rural communes (26.4%). However, the share
of rural communes, where the quality of water sediments is monitored, is twice smaller
(18.3%) than in the two other types of communes. Given the poorly-developed
monitoring network of soil contamination, it is surprising that the number of monitored
rural communes (7.8%) is not much different from urban ones (5.5%) and lower than in
the urban-rural communes.
The monitoring network in rural communes is the best-developed for the monitoring of forest health conditions (63.8%), while it is developed in only 30% of urban
communes. However, in the light of distribution of biological resources of the state  it is
surprising that the percentage of the monitoring networks of habitats and Nature 2000
species are similar in all three types of communes (919%) and the highest percentage,
in both cases, is the participation of urban-rural communes (19% and 12.2%
respectively), while for rural communes it is 14% and 9.4%. This situation may be due
to the relatively short period of development of monitoring networks for the natural
environment which, in this case, amounts to 5 years. The number of operating
monitoring nets also explains the poorest development of monitoring networks in rural
communes within the studied types. In up to 103 (6.5%) of such communes there is no
single monitoring network operating, while this percentage for the two other types
of communes is 0.82.9% (Fig. 2).
Taking into consideration the number of monitoring points in particular networks,
there are three main tendencies of their distribution in each of the three types
of communes (Fig. 3). Referring to the monitoring points of condensation of air
pollution and traffic noise, the smallest number of points was observed in rural
communes (depending on the network, from 1.5% to 17.6% of the total points), on
average in rural-urban communes (1224%) and the highest number in the urban ones
(5885%). In this group of networks in rural communes, the monitoring net of NO2 and
SO2 air concentration was relatively the densest. However, 0.5 measuring points fell on
one rural commune under annual monitoring, while in the case of urban communes it
was 2.2 points. In the other 8 analysed monitoring networks, the points and monitoring
areas located in rural communes were in the majority. The points of monitoring nets
of rivers, underground waters and water sediments located in these communes constituted
about half of all the points of those networks; while the in case of the monitoring
of reservoirs, soil contamination, forest health conditions and preservation of Nature
2000 habitats and species  ca. 60%.
The networks with the highest number of points in rural communes refer to
the monitoring of: quality of rivers (10,400 points in years 20002009, which gives, on
average, 1 point annually in each monitored commune), forest health conditions (over
9,600 points  on average 0.95 in a commune annually) and the quality of underground
waters (almost 6,000 points  on average 0.78 annually in each monitored commune).
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Fig. 2.

The number of monitoring networks functioning in three types of communes [%]
(20002009)
Rys. 2. Liczba sieci monitoringu dzia³aj¹cych w trzech typach gmin [%] w latach 20002009
Source: Authors own study based on SEM data
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych PM

The detailed spatial characteristics of the distribution of monitoring networks in the
rural areas shall be presented in three aspects:
 distribution of the number of networks and their points in rural and urban-rural communes;
 distribution of points in the selected environmental monitoring networks in those areas;
 general assessment of the completeness of environmental monitoring nets in the rural
areas in view of the absolute magnitudes of the total index and the populations of the
communes.
It should be emphasized that in reference to the localization of monitoring points in
the city-village pattern in urban-rural communes, there is a certain degree of uncertainty.
However, it is highly probable that the majority of monitoring points of air pollution and
traffic noise in these communes were located in cities; the monitoring points of waters
and water sediments, in similar proportions, were located in the cities and rural areas;
while the areas for the monitoring of soils and the biotic elements were mainly located
in rural areas.
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monitoring networks – sieci monitoringu

types of communes – typy gmin
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urban-rural – miejsko-wiejskie

urban – miejskie

Fig. 3.

The distribution of monitoring points of particular networks in three types of communes [%]
Rys. 3. Rozk³ad punktów monitoringu poszczególnych sieci w trzech typach gmin Polski [%]

Source: Authors own study based on SEM data
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych PM

In the analysed decade, the majority of networks were operating, obviously, in cities
(particularly exposed to the strong anthropopressure, with populations over 100
thousand), but also in some rural communes, where a significant number of networks
were observed (Fig. 4). Among the 16 analysed networks, from 12 to 15 of them were
operating in border communes (Sejny, Dorohusk, Widuchowa, Jab³onka), which can be
associated with the localization of border monitoring points. There were also communes
located under the influence of industry (W³oc³awek  nitric fertilizer industry; Rudna 
a basin of post-floatation wastes ¯elazny Most), and communes where there are
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Fig. 4. The number of environmental monitoring networks in Polish communes during 20002009
Rys. 4. Liczba sieci monitoringu rodowiska w gminach Polski dzia³aj¹cych w latach 20002009
Source: Authors own study based on SEM data
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych PM

important reservoirs supplying drink water (Solina, Stargard Szczeciñski  Lake
Miedwie) as well as communes where a significant number of networks are hard to
explain (Chojnice, Kocierzyna). In addition, among the urban-rural communes there are
also areas which are characterized by numerous networks in rural areas. Among them
are communes located in the vicinity of large cities (Piaseczno, Nak³o upon Noteæ,
Skawina) as well as tourist communes with a forest (Brusy, Tuchola) or an agricultural
character (Kartuzy).
Much greater disproportions were observed between the number of monitoring
points in urban communes than in the two other types of communes. The ratio was 5:1
(Fig. 5). In the cities with the most advanced monitoring (Bydgoszcz, £ód), during the
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Fig. 5. The average annual number of monitoring points in Polish communes during 20002009
Rys. 5. rednia roczna liczba punktów monitoringu w gminach Polski w latach 20002009
Source: Authors own study based on SEM data
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych PM

area (Nak³o upon Noteæ, Stryków, Aleksandrów £ódzki, K¹ty Wroc³awskie, Piaseczno)
or the development of forest health condition monitoring (Miastko, Drezdenko, Pisz,
Ustrzyki Dolne), location near health resorts (Busko-Zdrój) or areas with natural values
(Zwierzyniec, Tuchola).
The analysis of figures 4 and 5 shows underdevelopment of the monitoring
networks in the communes of the eastern part of the country, especially in the following
voivodeships: Masovia, Lesser Poland, Podkarpackie, Lublin and Podlaskie. A relatively
good situation can be observed in: Pomerania, Kuyavian-Pomerania and Silesia.
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As mentioned previously, the monitoring networks of air pollution concentration
and traffic noise level are mainly focused on the cities. In rural areas, in the case of the
concentration of NO 2 and SO 2 , they are slightly better developed in a few
voivodeships, such as: Pomerania, Kuyavian-Pomerania, West Pomerania, Lower Silesia
and £ód (Fig. 6). In Pomerania, it also refers to the condensation of benzene. The
highest absolute indexes of data completeness are within the rural communes ( still
10 times lower than in the cities, however) for the concentration of air pollution, which
is characteristic of communes which are under the influence of industry (¯ukowice,
Kotla, Zdzieszowice, W³oc³awek, Polkowice, Rudna.
Bogatynia, Zgorzelec, wiecie, Inowroc³aw) which are located near urban areas
(Stryków, Rzgów, Ksawerów, Pabianice, Nak³o upon Noteæ, £ysomice, Nowa Wie Wlk.,
Jab³onna), a few health resorts communes and those located in areas of natural value
(Horyniec-Zdrój, G³ówczyce). Taking the completeness monitoring networks index
of the communes population into consideration, the high values are also characteristic
(apart from the majority of the above-mentioned communes) for health resort communes
with a small population and those located near national parks (Krempna, Smo³dzino,
Urszulin, Krasnobród, Na³êczów), as well as those located near industrial areas. In the
voivodeships of Masovia and wiêtokrzyskie, as well as the areas of eastern Poland,
the monitoring networks for air quality are located in a few rural communes.
The remaining monitoring networks are of a different distribution character. A much
more even distribution character of networks can be observed for the quality of rivers
and underground waters monitoring networks (however, for the latter, the number
of points is quite small in Masovia, Podkarpackie and Ma³opolska voivodeships  partially
due to the lower reservoirs of those waters). The best-developed monitoring networks
for the rivers are in the rural areas located near hydrographical nods (e.g. Elbl¹g,
Rudzieniec, Widawa, Sulejów, Czechowice-Dziedzice) (Figure 7), while for the
underground waters the best-developed networks are in regions of water uptake for
urban agglomerations (e.g. Rzgów, Wrêczyca Wlk., Osielsko). Having compared these
indexes to the population, the highest values in both cases can be observed in the case
of communes in the £ód region and also for the rivers in the communes located along
national borders  on the Bug and Odra rivers. The monitoring of the quality of lakes
and water sediments operates mainly in the communes of young-glacial areas in
northern and western Poland as well as in the £êczna-W³odawa Lake District and near
the largest artificial water basins (Jeziorsko, Sulejowski, Siemianówka, Gocza³kowicki,
Czorsztyñski). The monitoring of forest health condition is best-developed in the
communes of northern and western Poland as well as in Bieszczady and Roztocze.
When factoring in the population size, the best-developed monitoring networks are in
the following communes: Cisna, Lutowiska, Komañcza, P³aska, Giby, Bia³owie¿a,
Narewka, Nowe Warpno, Cz³opa, Bia³y Bór and Borne Sulinowo).
The complex completeness index for communal environmental monitoring data (Fig. 8)
reaches the maximum values in the urban communes (e.g. Bydgoszcz  34.3) where it
averages 1.82 in urban communes. Its average value is only 0.125 in rural communes
and 0.42 in urban-rural communes.
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Fig. 6.

0,41–0,6
6,01–8,0

0,61–0,8

The completeness index for communal NO2 air concentration data during 20002009:
a  basal, b  in relation to the average commune population (1000 persons)
Rys. 6. Wskanik kompletnoci danych monitoringu stê¿eñ NO2 w powietrzu w latach 20002009:
a  podstawowy, b  odniesiony do redniej liczby mieszkañców gminy (1000 osób)

Source: Authors own study based on SEM data
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych PM
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Fig. 7.

0,41–0,6

The completeness index for communal river water quality data during 20002009:
a  basal, b  in relation to the average communal population (1000 persons)
Rys. 7. Wskanik kompletnoci danych monitoringu jakoci wód p³yn¹cych w latach
20002009: a  podstawowy, b  odniesiony do redniej liczby mieszkañców gminy
(1000 osób)
Source: Authors own study based on SEM data
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych PM
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Fig. 8.

The complex completeness index for communal environmental monitoring data
(20002009)
Rys. 8. Syntetyczny wskanik kompletnoci danych monitoringu rodowiska w latach
20002009:
Source: Authors own study based on SEM data
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych PM

In the rural areas, it reaches the highest values in the communes endangered by
industry (especially in the following communes of Legnicko-G³ogowski Cupric District:
Kotla, Polkowice, Rudna, ¯ukowice; and other communes: W³oc³awek, wiecie,
Zdzieszowice, Bierawa), the border communes (Dorohusk, W³odawa, Widuchowa,
Gryfino) as well as those near health resorts or areas of natural value (Busko-Zdrój,
Szczecinek, G³ówczyce, Tuchola, Komañcza, Solina, Suwa³ki, Giby, Zwierzyniec).
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Fig. 9.

The complex completeness index for communal environmental monitoring data from
20002009 in relation to the average communal population (1000 persons)
Rys. 9. Syntetyczny wskanik kompletnoci danych monitoringu rodowiska w latach
20002009 odniesiony do redniej liczby mieszkañców gminy (1000 osób)
Source: Authors own study based on SEM data
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych PM

The greatest underdevelopment can be observed in the following voivodeships: Masovia
(up to 34 rural communes are devoid of monitoring networks), Ma³opolska (20) and
Podkarpackie (17).
The above index, referring to the area of communes, increases the disproportions
of the completeness of the data even more because of the smaller area of the cities than
the rural communes, to the disadvantage of the latter. However, the distribution of this
index is quite interesting while referring to the population in the communes (Fig. 9).
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The maximum and average values of this index are similar for all three types of communes:
for the urban communes  4.16 and 0.32, respectively; rural communes  3.96 and 0.21
as well as the urban-rural ones  2.77 and 0.29. It is significant that among the cities
 excluding W³oc³awek  the highest values of the index are reached in the tourist
and health resort cities (£eba, wieradów-Zdrój, Szczawno-Zdrój, Karpacz, Ciechocinek).
This tendency can also be observed in the urban-rural communes (Zwierzyniec,
Krasnobród, Sieraków, Tuchola). However, in the rural communes, we deal with
the previously-mentioned tendencies of the concentration of monitoring networks due
to three main reasons: intensification of industrial influence (Kotla, ¯ukowice,
W³oc³awek, Zdzieszowice, Bogatynia), being under border monitoring  mainly for water
and air (Dorohusk, W³odawa, Rutka-Tartak, Nowe Warpno, Widuchowa) as well as
the occurrence of the valuable natural resources, especially forests (Krempna, Cisna,
Lutowiska, Giby, P³aska, Bia³owie¿a, Zwierzyniec, Krasnobród, Tuchola, Sieraków).
DISCUSSION AND CONCLUSIONS
The characteristics presented above regarding the distribution of environmental
monitoring networks in Poland, with special focus on the rural area, within the general
framework, shows that their distribution has been adapted to the needs within the frame
of environmental protection as well as the populations health. This tendency is
particularly noticeable in the case of the measurement of air pollution concentration.
However, the result of such actions  due to the poorer development of some networks
(e.g. monitoring of soils or habitats and species)  is seen in the lack of information
about environmental quality in the rural areas. This refers mainly to the agricultural
areas, however, also to some tourist areas, located mainly in eastern Poland. Relative
development of the monitoring networks in some areas endangered by industrial
establishments and those situated in the border areas, along major roads as well as in
areas which are naturally valuable (mainly national parks and vast forest complexes), do
not meet all the protection needs of these rural areas. The absence of the measuring
networks undermines the satisfactory (sufficient, adequate) assessment of the
environmental quality of areas which are influenced by agriculture (besides the
influence of nitrogen compounds on the waters) and connected with its industrial
branches, which are under the influences of intensive tourism (mainly the ones at the
sea, lakes and in the mountains) as well as those located along urban agglomerations
(especially near Poznañ, Warsaw, Cracow and Lublin). The environmental monitoring
network in rural areas should be assessed as not-well developed and insufficient, even
after taking into consideration the up-dated tendencies to shift from preventive
monitoring to a warning role. The financial condition of the country shows that there is
hardly any chance to improve this situation. That is why the national government and
local administrations of the voivodeships and districts should participate in efforts to
improve environmental monitoring, which is more and more often directed towards
commercial subjects.
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MO¯LIWOCI OCENY JAKOCI RODOWISKA OBSZARÓW WIEJSKICH
POLSKI NA PODSTAWIE DANYCH PAÑSTWOWEGO MONITORINGU
RODOWISKA W LATACH 20002009
Streszczenie. W artykule przedstawiono rezultaty analizy 16 sieci monitoringu rodowiska w Polsce, funkcjonuj¹cych w latach 20002009, w uk³adzie gminnym, ze szczególnym uwzglêdnieniem terenów wiejskich. Dla ka¿dej sieci oraz sumarycznie obliczono
autorskie wskaniki kompletnoci danych. Rezultaty wskazuj¹ na znacznie s³abszy rozwój monitoringu rodowiska w gminach wiejskich ni¿ w miastach, szczególnie w zakresie jakoci powietrza i ha³asu komunikacyjnego. Poza miastami najpe³niej realizowany
jest monitoring wód oraz stanu zdrowotnego lasów. W uk³adzie przestrzennym monitoring rodowiska obszarów wiejskich najpe³niej prowadzony jest w województwach: pomorskim, dolnol¹skim i ³ódzkim, a najs³abiej w Polsce wschodniej, g³ównie w województwie mazowieckim. W szczególnoci objêto nim tereny nara¿one na wp³yw
przemys³u, przygraniczne i najcenniejsze przyrodniczo.
S³owa kluczowe: jakoæ rodowiska, sieci monitoringu rodowiska, tereny wiejskie,
Polska
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INSTRUMENTY WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ
UKIERUNKOWANE NA POPRAWÊ RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO A PLANOWANIE PRZESTRZENNE
ROLNICTWA
Anna Ko³odziejczak1, Roman Rudnicki2
1Uniwersytet
2Uniwersytet

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Miko³aja Kopernika w Toruniu

Streszczenie. Artyku³ dotyczy wyników dzia³añ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w aspekcie przestrzennym, ukierunkowanych na poprawê rodowiska przyrodniczego, tj.: wspierania dzia³alnoci rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach
gospodarowania (ONW), wspierania przedsiêwziêæ rolnorodowiskowych oraz zalesiania
gruntów. Jako podstawê analizy przestrzennej przyjêto liczbê zrealizowanych wniosków w procencie ogólnej liczby gospodarstw rolnych oraz wielkoæ pozyskanych kwot
w przeliczeniu na 1 ha u¿ytków rolnych, co umo¿liwi³o konstrukcjê syntetycznego
wskanika poziomu absorpcji oraz wydzielenie typów strukturalnych. Wykorzystanie
funduszy UE ukierunkowanych na poprawê rodowiska przyrodniczego jest silnie zró¿nicowane przestrzennie i ma istotne znaczenie z punktu widzenia planowania przestrzennego rolnictwa, zw³aszcza na terenach chronionych.
S³owa kluczowe: Wspólna Polityka Rolna, obszary o niekorzystnych warunkach
gospodarowania, program rolnorodowiskowy, zalesianie gruntów rolnych, planowanie
przestrzenne.

WPROWADZENIE
Wielowymiarowe wspó³zale¿noci miêdzy rolnictwem a rodowiskiem przyrodniczym
dostrze¿ono i w du¿ym zakresie uwzglêdniono w celach i instrumentach Wspólnej Polityki Rolnej UE. Polityka ta wpisuje siê w szersze ramy koncepcji zrównowa¿onego rozwoju rolnictwa znajduj¹cej odzwierciedlenie nie tylko w rozwa¿aniach teoretycznych,
lecz tak¿e w dzia³aniach praktycznych zwi¹zanych z unijn¹ legislacj¹ oraz planowaniem
Adres do korespondencji  Corresponding author: Anna Ko³odziejczak, Instytut Geografii
Spo³eczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
ul. Dziêgielowa 27, 61-680 Poznañ, e-mail: aniaka@amu.edu.pl
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przestrzennym w kraju [Wilkin 2010]. Uwarunkowania te znajduj¹ odzwierciedlenie
w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, zw³aszcza z punktu widzenia
realizacji czwartego celu polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, tj. kszta³towania struktur przestrzennych wspieraj¹cych osi¹gniêcie i utrzymanie wysokiej jakoci rodowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski [Koncepcja przestrzennego...2011]. Koncepcja ta stanowi bazê do opracowania dokumentów o podobnym charakterze na ni¿szych szczeblach administracji, tj. strategii rozwoju województwa i planu
zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W dokumentach tych ustala siê przepisy i sposoby zagospodarowania gruntów oraz
porednio okrela ogólne ramy oddzia³ywania m.in. dzia³alnoci rolniczej na otaczaj¹c¹ j¹
przestrzeñ, zw³aszcza w kontekcie dba³oci o ³ad przestrzenny w skali lokalnej, rozumiany jako harmonijne ukszta³towanie przestrzeni polegaj¹ce m.in. na odpowiednim rozmieszczeniu funkcji gospodarczych, które bezkonfliktowo s¹siaduj¹ ze sob¹ i zapewniaj¹
optymalne wykorzystanie przestrzeni, zachowuj¹c przy tym walory rodowiska przyrodniczego i estetyczne krajobrazu [Parysek 2001].
W zarz¹dzaniu przestrzeni¹ wiejsk¹ podstawowa rola przypada rolnictwu, które wywiera istotny wp³yw na przekszta³cenia struktury przestrzennej ogó³u obszarów wiejskich i od wielu lat jest wa¿nym czynnikiem krajobrazotwórczym. Specyficzna rola rolnictwa wynika z tego, ¿e w zale¿noci od metod i technik produkcji rolniczej mo¿e ono
niszczyæ lub konserwowaæ ³ad przestrzenny. Oddzia³ywanie rolnictwa na otoczenie zale¿y od intensywnoci produkcji i dostosowywania do lokalnych warunków przyrodniczych i spo³eczno-ekonomicznych. Mo¿e ono bezkonfliktowo wspó³istnieæ w przestrzeni,
kszta³tuj¹c naturalny krajobraz lub nadmiernie w ni¹ ingerowaæ, wywo³uj¹c przy tym
konflikty [Bañski 2008].
Zadaniem planowania przestrzennego jest m.in. prawid³owe gospodarowanie zasobami przyrody oraz ochrona gruntów rolnych. W³aciwe rozmieszczenie produkcji rolniczej,
odpowiednie proporcje miêdzy funkcj¹ roln¹ a ochronn¹ oraz stosowanie wymogów
ochrony rodowiska w rolnictwie ma prowadziæ do poprawy jakoci poszczególnych elementów rodowiska przyrodniczego. W polskim rolnictwie do poprawy zarz¹dzania rodowiskiem i jego ochron¹ po 2004 r. przyczyni³a siê realizacja dzia³añ zwi¹zanych ze
zrównowa¿onym rozwojem, zawartych przede wszystkim w Planie Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 20042006 [Plan Rozwoju... 2004], a nastêpnie w realizowanym obecnie
Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 [Program Rozwoju... 2007].
W dokumentach tych widoczna jest zasada integracji produkcji rolnej z ochron¹ przyrody. Zawieraj¹ wiele elementów istotnych dla poprawy stanu rodowiska i ró¿norodnoci
biologicznej obszarów wiejskich, w tym dwie obligatoryjne zasady:
 prowadzenia dzia³alnoci rolniczej zgodnie z zasadami Zwyk³ej Dobrej Praktyki Rolniczej  standardy gospodarowania dotycz¹ wymogów zwi¹zanych z racjonaln¹ gospodark¹ nawozami, ochron¹ wód i gleb, zachowaniem cennych siedlisk i gatunków wystêpuj¹cych na obszarach rolnych, ochron¹ walorów krajobrazu [Kodeks Dobrej
Praktyki Rolniczej 2004];
 utrzymywania gruntów rolnych przez rolnika w dobrej kulturze rolnej z zachowaniem
wymogów ochrony rodowiska, co polega na uprawie rolin lub ugorowaniu gruntów
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ornych, koszeniu trawy na ³¹kach, co najmniej raz w roku w okresie wegetacyjnym
oraz wypasaniu zwierz¹t na pastwiskach w okresie wegetacyjnym traw [Rozporz¹dzenie MRiRW z dnia 7 kwietnia 2004 r., Dz.U. nr 65, poz. 600].
Szczególne znaczenie dla kszta³towania relacji rolnictwo  rodowisko oraz realizacji
celów zrównowa¿onego rozwoju obszarów wiejskich maj¹ trzy dzia³ania PROW: wspieranie dzia³alnoci rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
(ONW), wspieranie przedsiêwziêæ rolnorodowiskowych oraz zalesianie gruntów. Dotycz¹ one przede wszystkim poprawy rodowiska przyrodniczego, przez co mog¹ stanowiæ
nowy paradygmat planowania przestrzennego i strategicznego obszarów wiejskich. Jako
podstawê analizy przestrzennej tych dzia³añ przyjêto dwa wskaniki przedstawiaj¹ce liczbê wniosków zrealizowanych w ramach danego dzia³ania w procencie ogólnej liczby gospodarstw rolnych oraz wielkoæ pozyskanej z tego tytu³u kwoty w przeliczeniu na 1 ha
u¿ytków rolnych. Zakres przestrzenny analizy obejmuje terytorium ca³ego kraju, a jako
podstawowe jednostki przyjêto regiony (województwa) oraz powiaty (w uk³adzie
314 biur powiatowych ARiMR). Z kolei zakres czasowy dotyczy lat 20042010  zawieraj¹cych PROW 20042006 i PROW 20072013  ³¹cznie (wg stanu z grudnia 2010 r.).
Odpowiednie przeliczenia przeprowadzono w odniesieniu do przeciêtnej dla lat 2004
2010 liczby gospodarstw (1411 tys. gosp. w kraju) i powierzchni u¿ytków rolnych
(13 945 tys. ha w kraju)  wed³ug wykazu producentów rolnych ARiMR.
Ogó³em w latach 20042010 w ramach wszystkich dzia³añ pomocowych wydano
33 611 mln z³, z czego 13 496 mln z³ przeznaczono na dzia³ania dotycz¹ce poprawy rodowiska przyrodniczego, co stanowi³o 40,2% ogó³u pozyskanych kwot. P³atnoci te dotyczy³y 1582 tys. zrealizowanych wniosków, w tym 1167 tys. z nich  dzia³añ zwi¹zanych
z popraw¹ rodowiska przyrodniczego. Wród rolników najwiêkszym zainteresowaniem
cieszy³o siê dzia³anie PROW Wspieranie dzia³alnoci rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), w którym zrealizowano 697 tys. wniosków (rednio rocznie), co stanowi³o 44,1% ogó³u, natomiast najs³absz¹ aktywnoæ 
w ramach dzia³añ poprawy rodowiska przyrodniczego  odnotowano w programie Zalesianie gruntów rolnych 64 tys. wniosków, tj. 4% ogó³u [Rudnicki 2011]. Bior¹c pod
uwagê warunki przyrodnicze kraju oraz dotychczasowe i przysz³e wsparcie funduszy
Wspólnej Polityki Rolnej UE, mo¿na przyj¹æ, ¿e zachodz¹ce zmiany zwi¹zane z promowaniem europejskiego modelu rolnictwa znalaz³y odniesienie w planowaniu przestrzennym.
Model ten uwzglêdnia bowiem wielofunkcyjn¹ rolê, któr¹ odgrywa dzia³alnoæ rolnicza
w tworzeniu bogactwa i ró¿norodnoci krajobrazów, produktów ¿ywnociowych oraz
dziedzictwa przyrody.
WSPIERANIE GOSPODAROWANIA NA OBSZARACH GÓRSKICH I INNYCH
OBSZARACH O NIEKORZYSTNYCH WARUNKACH GOSPODAROWANIA (ONW)
Z punktu widzenia wielofunkcyjnoci rolnictwa wsparcie gospodarstw rolnych na
obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania ma na celu zapewnienie im
mo¿liwoci dalszego rolniczego zagospodarowania i u¿ytkowania ziemi na zasadach
przyjaznych rodowisku, a jednoczenie wspieranie innych funkcji w rolnictwie ni¿ tylko
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produkcja ¿ywnoci, a przez to zapobieganie tendencjom marginalizacji i degradacji
tych terenów [Dax i Hellegers 2000]. Bez dop³at zjawisko ich marginalizacji narasta³oby,
dlatego kompensuje siê wy¿sze koszty produkcji wynikaj¹ce z niskiej produktywnoci
rodowiska, w jakim rolnicy gospodaruj¹.
Dzia³anie Wsparcie dzia³alnoci rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach
gospodarowania (ONW) jest instrumentem pomocy finansowej realizowanym w ramach
PROW 20042006 i PROW 20072013 i skierowanym do gospodarstw rolnych po³o¿onych na terenach, na których produkcja rolnicza jest utrudniona ze wzglêdu na niekorzystne warunki przyrodnicze. Zgodnie z za³o¿eniami Wspólnej Polityki Rolnej dop³aty te
mia³y przeciwdzia³aæ wyludnianiu siê obszarów wiejskich i zatracaniu ich rolniczego charakteru, a przez to przyczyniaæ siê do zapewnienia ci¹g³oci rolniczego u¿ytkowania ziemi, zachowania walorów krajobrazowych obszarów wiejskich oraz promocji rolnictwa
przyjaznego dla rodowiska. Pomoc finansowa udzielana jest producentom rolnym (osoby fizyczne i prawne) w postaci corocznych dop³at wyrównawczych do hektara u¿ytków
rolnych w wydzielonych terytorialnie gminach lub obrêbach geodezyjnych charakteryzuj¹cych siê z jednej strony gêstoci¹ zaludnienia do 75 osób na 1 km2 (na poziomie powiatu lub gminy), poziomem produktywnoci rolnictwa co najmniej o 20% ni¿szym od
redniej w kraju oraz udzia³em przekraczaj¹cym 15% ludnoci zwi¹zanej z rolnictwem w
ogólnej liczbie ludnoci danej gminy, a z drugiej po³o¿onych na terenie:
 obszarów górskich (67,8 euro/1 ha UR)  dotyczy gmin, w których ponad po³owa
u¿ytków rolnych znajduje siê na wysokoci powy¿ej 500 m n.p.m.;
 obszarów nizinnych strefy I (37,8 euro/1 ha UR)  dotyczy gmin, dla których wskanik
jakoci rolniczej przestrzeni produkcyjnej osi¹ga wartoci wy¿sze ni¿ 52 pkt. i nie przekracza 72,5 pkt. (w przypadku obrêbów geodezyjnych wartoæ przyjêtego wskanika
nie mog³a przekraczaæ 56 pkt.);
 obszarów nizinnych strefy II (57 euro/1 ha UR)  dotyczy gmin, gdzie wartoæ wskanika nie przekracza 52 pkt.;
 obszarów ze specyficznymi utrudnieniami (55,2 euro/1 ha UR)  dotyczy gmin rejonów
podgórskich, które by³y wczeniej objête ulgami podatkowymi z tytu³u, co najmniej
50% udzia³u powierzchni znajduj¹cych siê na wysokoci powy¿ej 350 m n.p.m. [Rudnicki 2010].
Na potrzeby tego dzia³ania ustalono, ¿e powierzchnia gruntów o niekorzystnych warunkach gospodarowania wynosi ponad 9,2 mln ha, tj. 56% powierzchni u¿ytków rolnych w kraju. Przy tym tylko 700 tys. ha stanowi¹ grunty na obszarach górskich i charakteryzuj¹ce siê specyficznymi utrudnieniami, a pozosta³e 8,5 mln ha  grunty niskich
klas bonitacyjnych po³o¿one na nizinach [Ko³odziejczak 2010]. Do koñca 2010 r. na to
dzia³anie wydatkowano 9080 mln z³ (w tym najwiêcej  19,1% w województwie mazowieckim, tab. 1), a tak wysoka kwota by³a wynikiem du¿ego area³u zakwalifikowanego do
ONW, relatywnie wysokiej stawki za 1 ha (np. w 2009 r. od 193 z³  strefa nizinna I do
344 z³  obszary górskie) oraz ³atwego dostêpu rolników, ze wzglêdu na spe³nienie kryteriów i u³atwienia formalne, do tych rodków. W dzia³aniu tym kwota uzyskanych przez
gospodarstwo rolne rodków w ramach ONW jest zale¿na od powierzchni, ma charakter
p³atnoci obszarowej, a rolnicy sk³adali wniosek ONW razem z wnioskiem o jednolite
p³atnoci obszarowe (JPO).
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Tabela 1. Wybrane elementy oceny udzia³u gospodarstw rolnych w dzia³aniu Wsparcie
obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) w latach 20042010
Table 1. Selected elements of an assessment of the participation of agricultural holdings in the
measure Support for agricultural activity in less-favoured areas (LFA) in the years
20042010
Pozyskana p³atnoæ
Payment obtained

Zrealizowane wnioski
Applications granted

mln z³
million
zlotys

% ogó³u
% of total

z³ na 1 ha
UR
zlotys per ha
agricultural
land

w tys.
in
thousands

% ogólnej
liczby
wniosków
% of total
number of
applications

% gosp.
rolnych
% of
agricultural
holdings

Dolnol¹skie

327,4

3,6

376

20,0

2,9

33,6

Kujawsko- pomorskie

472,8

5,2

460

30,0

4,3

44,1

Lubelskie

596,2

6,6

452

63,1

9,0

35,1

Lubuskie

277,4

3,1

720

15,7

2,3

76,7

£ódzkie

678,9

7,5

706

72,3

10,4

56,3

Ma³opolskie

393,0

4,3

780

52,7

7,6

40,2

Mazowieckie

1 735,4

19,1

932

131,2

18,8

61,6

Opolskie

82,3

0,9

165

6,6

0,9

22,6

Podkarpackie

316,1

3,5

599

42,5

6,1

34,7

Podlaskie

1 216,2

13,4

1 206

66,8

9,6

81,2

Pomorskie

441,7

4,9

631

22,8

3,3

58,4

l¹skie

140,7

1,5

418

17,6

2,5

33,8

wiêtokrzyskie

241,9

2,7

492

34,4

4,9

37,7

Warmiñsko- mazurskie

647,6

7,1

681

29,9

4,3

69,5

1 110,5

12,2

651

74,0

10,6

60,3

401,6

4,4

504

17,8

2,5

61,5

9 079,5

100,0

651

697,3

100,0

49,4

Województwo
Voivodeship

Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Polska

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Source: Own compilation on the basis of data of the Agency for Restructuring and Modernisation
of Agriculture
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Kwota p³atnoci wyp³aconych w latach 20042010 w przeliczeniu na 1 ha u¿ytków
rolnych wynosi³a 651 z³. Jest zró¿nicowana regionalnie (od 165 z³ w województwie opolskim do 1206 z³ w województwie podlaskim). Wed³ug biur powiatowych ARiMR wynosi
ona od poni¿ej 10 z³ na 1 ha UR w powiatach: redzkim i strzeliñskim (woj. dolnol¹skie),
krasnostawskim i hrubieszowskim (lubelskie), malborskim i nowodworskim (pomorskie),
prudnickim (opolskie), kazimierskim (wiêtokrzyskie) i pyrzyckim (zachodniopomorskie)
do powy¿ej 1800 z³ na 1 ha UR w powiatach: nowotarskim (1970 z³), limanowskim (1882 z³)
i tatrzañskim (1856 z³).
Pod wzglêdem aktywnoci rolników w zakresie pozyskiwania wiadczeñ z tytu³u
ONW najwiêkszym udzia³em zrealizowanych wniosków wykazuj¹ siê gospodarstwa rolne
z województw: podlaskiego (81,2%), lubuskiego (76,7%) i warmiñsko-mazurskiego
(69,5%), natomiast najmniejszym  podkarpackiego (34,7%), l¹skiego (33,8%), dolnol¹skiego (33,6%) i opolskiego (22,6%). W odniesieniu do biur powiatowych ARiMR, wartoæ tego wskanika wynosi od poni¿ej 1% w powiatach: redzkim i strzeliñskim (woj.
dolnol¹skie), prudnickim (opolskie), proszowickim (ma³opolskie), sandomierskim i kazimierskim (wiêtokrzyskie), krasnostawskim i hrubieszowskim (lubelskie), nowodworskim
(pomorskie) i pyrzyckim (zachodniopomorskie) do powy¿ej 95% w powiatach województw: mazowieckiego (wyszkowskim, przysuskim i ostro³êckim), warmiñsko-mazurskiego (piskim, nowomiejskim i oleskim), podkarpackiego (leskim), wielkopolskiego (ostrzeszowskim), ³ódzkiego (poddêbickim), dolnol¹skiego (milickim) i kujawsko-pomorskiego
(sêpoleñskim).
Wprowadzenie dop³at wyrównawczych do obszarów o niekorzystnych warunkach
gospodarowania zahamowa³o zaznaczaj¹cy siê tam proces likwidacji gospodarstw rolnych. Gospodarstwa te cechuj¹ siê tak¿e bardziej zrównowa¿onym sposobem gospodarowania, co przyczynia siê do ochrony du¿ej czêci cennych przyrodniczo obszarów
Polski [Rudnicki 2010].
PROGRAM ROLNORODOWISKOWY
Dzia³ania w programie rolnorodowiskowym maj¹ na celu promowanie systemów
produkcji rolniczej prowadzonych w sposób zgodny z wymogami ochrony rodowiska
(przeciwdzia³anie zanieczyszczeniom wód, erozji gleb), ochrony i kszta³towania krajobrazu, ochrony zagro¿onych wyginiêciem gatunków dzikiej fauny i flory oraz ich siedlisk,
wraz z ochron¹ zasobów genetycznych zwierz¹t gospodarskich. Dzia³ania rolnorodowiskowe s¹ zamierzeniami, które kszta³tuj¹ rozwój wielofunkcyjny rolnictwa, a w szczególnoci funkcje pozarynkowe, tj. funkcje zielone i niebieskie. Funkcje zielone zwi¹zane s¹
z zarz¹dzaniem zasobami ziemi w celu utrzymania jej wartociowych w³aciwoci, ze stwarzaniem warunków dla dziko ¿yj¹cych zwierz¹t i rolin, ochron¹ dobrostanu zwierz¹t,
utrzymaniem bioró¿norodnoci i popraw¹ obiegu substancji chemicznych w systemach
produkcji rolnej. Z kolei przez funkcje b³êkitne rozumie siê zarz¹dzanie zasobami wodnymi, poprawê jakoci wód, zapobieganie powodziom, wytwarzanie energii wodnej i wiatrowej [Huylenbrock van i in. 2007]. W programie rolnorodowiskowym 20042006 realizowano siedem podstawowych pakietów, a w ich ramach 43 warianty, natomiast w programie
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na lata 20072013 realizowanych jest dziewiêæ pakietów, a w ich ramach 41 wariantów.
W odniesieniu do poprzedniego okresu, lat 20042006 (poprawa stanu wiadomoci
ekologicznej wród spo³ecznoci wiejskiej poprzez ochronê zasobów genetycznych zwierz¹t gospodarskich i promocjê systemów produkcji rolniczej prowadzonej w sposób
zgodny z wymogami ochrony rodowiska, ochrony i kszta³towania krajobrazu, ochrona
zagro¿onych wyginiêciem gatunków fauny i flory oraz siedlisk), w latach 20072013 poszerzono cele dzia³ania programu o przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych
siedlisk u¿ytkowanych rolniczo oraz zachowanie ró¿norodnoci biologicznej na obszarach wiejskich, promowanie zrównowa¿onego systemu gospodarowania, odpowiednie
u¿ytkowanie gleb i ochronê wód, ochronê zagro¿onych lokalnych ras zwierz¹t gospodarskich i lokalnych odmian rolin uprawnych. Zmieniono tak¿e wymogi, które musi
spe³niæ beneficjent programu, ze stosowania w okresie 20042006 zwyk³ej dobrej praktyki rolniczej do dostosowania siê do norm obowi¹zkowych, okrelonych zarówno prawodawstwem krajowym, jak i unijnym w odniesieniu do zarz¹dzania gospodarstwem
i ochrony rodowiska. W PROW 20072013 kontynuowane s¹ pakiety: Rolnictwo zrównowa¿one, Rolnictwo ekologiczne, Ochrona gleb i wód, Strefy buforowe, Ochrona lokalnych ras zwierz¹t gospodarskich. Zmodyfikowano niektóre pakiety, w rolnictwie
ekologicznym powsta³ wariant dotycz¹cy upraw zielarskich oraz pozosta³ych upraw sadowniczych i jagodowych, dla stref buforowych ucilono warianty, osobno traktuj¹c
strefy buforowe oraz miedze ródpolne, a p³atnoæ zosta³a odpowiednio zweryfikowana,
tak aby odpowiednio zrekompensowaæ rolnikom nieotrzymanie zarówno p³atnoci obszarowej, jak i ONW. Z kolei w pakiecie dotycz¹cym ochrony lokalnych ras zwierz¹t poszerzono p³atnoæ o dodatkowy wariant zwi¹zany z zachowaniem lokalnych ras trzody
chlewnej. Po³o¿ono przede wszystkim nacisk na kwestie przyrodnicze i w zwi¹zku z tym
pakiety dotycz¹ce utrzymania ³¹k i pastwisk ekstensywnych s¹ realizowane w ramach
pakietu Ekstensywne trwa³e u¿ytki zielone. Wprowadzono nowe pakiety rodowiskowe takie jak: Ochrona zagro¿onych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza
obszarami NATURA 2000 oraz Ochrona zagro¿onych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach NATURA 2000. Nowym rozwi¹zaniem jest równie¿ objêcie
wsparciem rolników realizuj¹cych czynn¹ ochronê lokalnych odmian rolin uprawnych,
w tym dla sadów tradycyjnych. Takie poszerzenie programu i nakierowanie go na ochronê zagro¿onych siedlisk przyrodniczych oraz zagro¿onych gatunków ptaków zarówno na
obszarach NATURA 2000, jak i poza nimi, mo¿e dawaæ pozytywne efekty dla zachowania bioró¿norodnoci Polski, co powinno byæ brane pod uwagê w planowaniu przestrzennym rolnictwa. Zmieni³ siê tak¿e obszar realizacji programu w odniesieniu do poprzedniego okresu. W latach 20042006 poza pakietami Rolnictwo ekologiczne oraz
Zachowanie lokalnych ras zwierz¹t gospodarskich, które rolnicy mogli realizowaæ na
terenie ca³ego kraju, pozosta³e piêæ pakietów dotyczy³o jedynie cile okrelonych stref
priorytetowych. W ramach PROW 20072013 wszystkie pakiety programu rolnorodowiskowego realizowane s¹ na terenie ca³ej Polski. Jest to zmiana pozytywna, gdy¿ realizacja tego programu nie jest terytorialnie ograniczana [Zegar 2009].
P³atnoci rolnorodowiskowe, stanowi¹ce zachêtê do podejmowania przez rolników przedsiêwziêæ na rzecz ochrony rodowiska, w latach 20042010 dotyczy³y kwoty
3683 mln z³ (w tym najwiêcej 14,6% w województwie zachodniopomorskim, tab. 2).
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Tabela 2. Wybrane elementy oceny udzia³u gospodarstw rolnych w dzia³aniu Program
rolnorodowiskowy w latach 20042010
Table 2. Selected elements of an assessment of the participation of agricultural holdings in the
measure Agri-environmental programme in the years 20042010
Pozyskana p³atnoæ
Payment obtained

Zrealizowane wnioski
Applications granted

mln z³
million
zlotys

% ogó³u
% of total

z³ na 1 ha
UR
zlotys per ha
agricultural
land

w tys.
in
thousands

% ogólnej
liczby
wniosków
% of total
number of
applications

% gosp.
rolnych
% of
agricultural
holdings

Dolnol¹skie

249,0

6,8

286

15,0

3,7

25,1

Kujawsko- pomorskie

215,4

5,8

210

25,0

6,2

36,8

Lubelskie

354,9

9,6

269

60,3

14,9

33,5

Lubuskie

231,7

6,3

601

12,9

3,2

62,8

£ódzkie

110,1

3,0

115

25,0

6,2

19,5

Ma³opolskie

107,1

2,9

212

22,7

5,6

17,3

Mazowieckie

268,0

7,3

144

39,6

9,8

18,6

Opolskie

104,5

2,8

209

11,2

2,7

38,3

Podkarpackie

184,8

5,0

350

26,5

6,5

21,6

Podlaskie

169,0

4,6

168

26,0

6,4

31,6

Pomorskie

289,0

7,8

413

25,7

6,3

65,8

l¹skie

57,9

1,6

172

6,7

1,6

12,8

wiêtokrzyskie

120,9

3,3

246

31,8

7,8

34,8

Warmiñsko- mazurskie

259,0

7,0

272

16,8

4,1

39,0

Wielkopolskie

423,6

11,5

248

39,3

9,7

32,0

Zachodniopomorskie

538,1

14,6

675

21,5

5,3

74,3

Polska

3682,9

100,0

264

405,9

100,0

28,8

Województwo
Voivodeship

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Source: Own compilation on the basis of data of the Agency for Restructuring and Modernisation
of Agriculture
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Kwota p³atnoci wyp³aconych w latach 20042010 w przeliczeniu na 1 ha u¿ytków
rolnych wynosi³a rednio 264 z³ i by³a zró¿nicowana (od 115 z³ w woj. ³ódzkim i 144 z³
w Mazowieckiem do 601 z³ w Lubuskiem i 675 z³ w Zachodniopomorskiem) Wed³ug biur
powiatowych ARiMR wynosi³a od poni¿ej 30 z³ w powiecie che³miñskim (27 z³  woj.
kujawsko-pomorskie) i strzeliñskim (21 z³  woj. dolnol¹skie) do powy¿ej 1800 z³ na
1 ha UR w powiatach bieszczadzkim (1898 z³  woj. podkarpackie) i drawskim (1861 z³ 
woj. zachodniopomorskie).
Jedno gospodarstwo rolne mog³o wdra¿aæ do trzech przedsiêwziêæ rolnorodowiskowych. Wp³ynê³o to na rekordowo wysok¹ liczbê wniosków (405,9 tys.)  od 6,7 tys.
w województwie l¹skim do 60,3 tys. w Lubelskiem. Pod wzglêdem aktywnoci gospodarstw rolnych w pozyskiwaniu wiadczeñ z tytu³u realizacji przedsiêwziêæ rolnorodowiskowych w 14 powiatach liczba zrealizowanych wniosków przekracza³a liczbê gospodarstw rolnych, po³o¿onych w województwach: lubelskim (w³odawski), lubuskim
(krocieñski), podkarpackim (bieszczadzki  179% najwy¿sza wartoæ w kraju), pomorskim (bytowski, lêborski, s³upski) oraz wielkopolskim (chodzieski, wrzesiñski) oraz najliczniej w zachodniopomorskim (drawski, ³obeski, goleniowski, gryficki, szczecinecki, wa³ecki). W uk³adzie województw najwiêkszym udzia³em zrealizowanych wniosków
wykazywali siê rolnicy z województw: zachodniopomorskiego (74,3%), pomorskiego
(65,8%) i lubuskiego (62,8%), natomiast najmniejszym  l¹skiego (12,8%), ma³opolskiego (17,3%) i ³ódzkiego (19,5%).
Program rolnorodowiskowy sta³ siê impulsem g³ównie do rozwoju wielofunkcyjnoci rolnictwa. Na podstawie rezultatów wsparcia dzia³añ zwi¹zanych z funkcjami produkcyjnymi i przyrodniczymi (zielonymi) wdra¿anie wielofunkcyjnoci w gospodarstwach
rolnych jest zró¿nicowane regionalnie [Ko³odziejczak 2010]. Wielofunkcyjnoæ rolnictwa
jest akceptowana bardziej w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, dolnol¹skim i podkarpackim, natomiast mniej na obszarze po³udniowo-rodkowej
czêci kraju, tj. w Opolskiem, l¹skiem, Ma³opolskiem i £ódzkiem. Na tych terenach dalszy rozwój rolnictwa wielofunkcyjnego wymaga polepszenia struktury obszarowej gospodarstw i stabilizacji stosunków w³asnociowych.
ZALESIANIE GRUNTÓW
Realizowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej zalesianie gruntów jest jednym
z czynników poprawy warunków rodowiska przyrodniczego. Dotyczy powiêkszania obszarów lenych poprzez zalesianie gruntów bêd¹cych w u¿ytkowaniu gospodarstw rolnych  u¿ytków rolnych w PROW 20042006 (g³ównie niskich klas bonitacyjnych)
i gruntów innych ni¿ rolne (lene zagospodarowanie opuszczonych gruntów rolniczych
lub innych gruntów od³ogowanych  od PROW 20072013). Dzia³anie to jest szczególnie wa¿ne w przypadku rolnictwa polskiego charakteryzuj¹cego siê nadmiernym u¿ytkowaniem gruntów o ma³ej przydatnoci rolniczej i podatnych na zagro¿enia (np. erozjê,
zanieczyszczenie wód). W takich warunkach zalesianie gruntów szczególnie pozytywnie
wp³ywa na zrównowa¿ony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. Wp³yw ten dotyczy
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zarówno rodowiska przyrodniczego (poprzez zwiêkszenie lesistoci, a przez to stworzenia warunków do umacniania ekosystemów i ró¿norodnoci biologicznej), jak i rozwoju
spo³eczno-gospodarczego wsi (przez stwarzanie mo¿liwoci dodatkowego zatrudnienia
oraz dochodów) [Polna 2006, Rudnicki 2010].
Zalesianie realizowane w ramach PROW jest zgodne z Krajowym Programem Zwiêkszenia Lesistoci (KPZL). Dotyczy gruntów niestanowi¹cych w³asnoci Skarbu Pañstwa,
bêd¹cych w³asnoci¹ prywatn¹ rolnika. Minimalna powierzchnia zalesienia wynosi³a 0,3 ha
(PROW 20042006) i 0,5 ha (PROW 20072013), a minimalna szerokoæ zalesionej dzia³ki  20 m
(nie dotyczy dzia³ek granicz¹cych z lasem). Do zalesieñ wykorzystuje siê jedynie rodzime
gatunki drzew i krzewów (z uwzglêdnieniem podzia³u na gatunki g³ówne oraz gatunki domieszkowe i biocenotyczne), a materia³ sadzeniowy musi pochodziæ z uznanej bazy nasiennej. Ustalaj¹c sk³ad gatunkowy nasadzeñ, brano pod uwagê klasyfikacjê gruntów
rolnych oraz regionalizacjê przyrodniczo-len¹, zgodnie z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegó³owych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesienia gruntów rolnych objêtych planem rozwoju obszarów wiejskich [Dz.U. z 2004 r.,
nr 187, poz. 1929].
Pomoc finansowa dla rolników podejmuj¹cych siê zalesiania swoich gruntów w ramach PROW pochodzi³a w 80% ze rodków UE (20%  rodki krajowe), a obejmowa³a
trzy etapy:
a) wsparcie na zalesienie  wysokoæ kwoty wsparcia jest zró¿nicowana w zale¿noci od
struktury drzewostanu (udzia³ sadzonek gatunków liciastych i iglastych), zastosowania ogrodzenia uprawy przed zwierzyn¹, ukszta³towania terenu (na stokach o nachyleniu wiêkszym ni¿ 12° koszty zalesieñ zwiêkszaj¹ siê o 40% w stosunku do kosztów
zalesieñ na terenie o korzystnej konfiguracji). Stawki p³atnoci skalkulowane by³y rycza³towo. Uwzglêdniono 80% kosztów zwi¹zanych z zalesieniem i ochron¹ przed zwierzyn¹, a 20% kosztów stanowi³ wk³ad w³asny beneficjenta. Wsparcie to w formie zrycza³towanej p³atnoci w przeliczeniu na 1 ha zalesianych gruntów wyp³acano
jednorazowo po za³o¿eniu uprawy. Obecnie (PROW 20072013) w przypadku zalesiania gruntów rolnych p³atnoci te wynosz¹ od 1065,6 euro / 1 ha (zalesienie drzew liciastych na terenach o korzystnej konfiguracji z wykorzystaniem sadzonek mikoryzowanych z zakrytym systemem korzeniowym) do 1603,6 euro / 1 ha (zalesienia drzew
iglastych na stokach powy¿ej 12° z wykorzystaniem sadzonek mikoryzowanych z zakrytym systemem korzeniowym);
b) premiê pielêgnacyjn¹  wyp³acan¹ raz w roku przez kolejnych 5 lat; w ramach tej p³atnoci uwzglêdniono koszty prac pielêgnacyjnych, polegaj¹cych  oprócz zwalczania
patogenów i chwastów utrudniaj¹cych wzrost sadzonek  przede wszystkim na tzw.
czyszczeniu wstêpnym, tj. usuwaniu niektórych drzewek z uprawy w celu kszta³towania po¿¹danej struktury gatunkowej i wysokociowej. Na wielkoæ wyp³acanych kwot
nie ma wp³ywu sk³ad gatunkowy drzewostanu, lecz jedynie fakt zastosowania rodków ochrony upraw przed zwierzyn¹  repelentów (w PROW 20072013  48,7 euro /
1 ha), palików (od PROW 20072103  179,3 euro / 1 ha) i owczej we³ny (od PROW
20072103  71,7 euro / 1 ha) a tak¿e fakt czy zalesiano teren o korzystnej lub niekorzystnej konfiguracji, z wydzieleniem upraw zak³adanych w warunkach niekorzystnych
(rekultywacje) oraz z wykorzystaniem sukcesji naturalnej (w przypadku zalesiania
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gruntów rolnych zró¿nicowanie p³atnoci wynosi³o od 248,5 euro / 1 ha na terenach
o korzystnej konfiguracji do 348,4 euro / 1 ha na terenach o stokach o pochyleniu
powy¿ej 12°);
c) premiê zalesieniow¹  wed³ug PROW 20072013 jest wyp³acana przez 15 lat pocz¹wszy od roku za³o¿enia uprawy (w ramach PROW 20042006 przyjêto okres 20 lat p³atnoci) i stanowi rekompensatê za utracony dochód rolniczy wynikaj¹cy z przekszta³cenia gruntu rolnego na grunt leny; wed³ug PROW 20042006 premia ta by³a
zró¿nicowana w zale¿noci od udzia³u dochodów z rolnictwa w dochodach ca³kowitych uzyskiwanych w gospodarstwie rolnym  poni¿ej 20% (360 z³/ 1 ha w 2004 r.)
i powy¿ej 20% (1400 z³/ 1 ha w 2004 r.), z kolei w PROW 20072013 przyjêto, ¿e premiê tê otrzymuj¹ rolnicy, których udzia³ dochodu z rolnictwa nie przekracza 25% 
p³atnoæ 1580 z³ (404,7 euro) / ha na rok.
Ogó³em w ramach analizowanego dzia³ania w latach 20042010 odnotowano 64 tys.
zrealizowanych wniosków (w tym najwiêcej  18,7% w województwie warmiñsko-mazurskim) i wydatkowano kwotê 734 mln z³ (w tym najwiêcej  15,3% w województwie mazowieckim; tab. 3).
Tabela 3. Wybrane elementy oceny udzia³u gospodarstw rolnych w dzia³aniu Zalesianie
gruntów rolnych w latach 20042010
Table 3. Selected elements of an assessment of the participation of agricultural holdings in the
measure Afforestation of agricultural land in the years 20042010
Pozyskana p³atnoæ
Payment obtained

Zrealizowane wnioski
Applications granted

Województwo
Voivodeship

mln z³
million
zlotys

% ogó³u
% of total

z³ na 1 ha
UR
zlotys per ha
agricultural
land

w tys.
in
thousands

% ogólnej
liczby
wniosków
% of total
number of
applications

% gosp.
rolnych
% of
agricultural
holdings

1

2

3

4

5

6

7

Dolnol¹skie

44,5

6,1

51,2

2,5

3,9

4,2

Kujawsko- pomorskie

39,0

5,3

38,0

3,5

5,4

5,1

Lubelskie

49,8

6,8

37,7

5,6

8,7

3,1

Lubuskie

27,8

3,8

72,1

1,5

2,4

7,5

£ódzkie

35,0

4,8

36,4

4,5

7,1

3,5

Ma³opolskie

8,4

1,1

16,7

1,7

2,7

1,3

Mazowieckie

120,6

16,4

64,8

9,8

15,3

4,6

Opolskie

7,7

1,0

15,4

0,8

1,3

2,9

Podkarpackie

51,6

7,0

97,9

8,8

13,8

7,2

Podlaskie

38,3

5,2

38,0

4,4

6,8

5,3
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cd. tabeli 3
cont. Table 3
1

2

3

4

5

6

7

Pomorskie

50,6

6,9

72,3

2,7

4,2

6,8

l¹skie

18,0

2,4

53,4

1,2

1,9

2,3

wiêtokrzyskie

27,3

3,7

55,4

5,0

7,8

5,5

Warmiñsko- mazurskie

137,2

18,7

144,3

6,7

10,5

15,6

Wielkopolskie

40,9

5,6

24,0

3,7

5,9

3,1

Zachodniopomorskie

37,3

5,1

46,8

1,5

2,4

5,2

Polska

733,9

100,0

52,6

64,0

100,0

4,5

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Source: Own compilation on the basis of data of the Agency for Restructuring and Modernisation
of Agriculture

Udzia³ gospodarstw, którym przyznano p³atnoæ wynikaj¹c¹ z zalesiania gruntów
w ramach PROW, w ogólnej liczbie gospodarstw rolnych (rednia krajowa 4,5%) wynosi³
od 1,3% w woj. ma³opolskim do 15,6% w woj. warmiñsko-mazurskim, a wed³ug biur powiatowych ARiMR: od braku zalesieñ PROW w powiecie raciborskim (woj. l¹skie) i tatrzañskim (woj. ma³opolskie) do ponad 30% w powiecie braniewskim (39,3%, woj. warmiñsko-mazurskie) i wa³eckim (33,1%, woj. zachodniopomorskie). Kwota wyp³aconych
w latach 20042010 wiadczeñ w przeliczeniu na 1 ha UR ogó³u gospodarstw rolnych
wynosi³a przeciêtnie w Polsce 53 z³ i wyró¿nia³a siê du¿ym zró¿nicowaniem regionalnym
 od 1517 z³ w woj. opolskim i ma³opolskim do 144 z³ w woj. warmiñsko-mazurskim.
W skali powiatów najwy¿sze p³atnoci na 1 ha UR wynosi³y 400500 z³ (powiaty: bieruñsko-lêdziñski w woj. l¹skim, braniewski w woj. warmiñsko-mazurskim, wa³ecki w woj.
zachodniopomorskim i warszawski zach. w woj. mazowieckim).
SYNTETYCZNA OCENA ZRÓ¯NICOWANIA PRZESTRZENNEGO DZIA£AÑ
PRORODOWISKOWYCH PROW
Ocenê zró¿nicowania przestrzennego omawianych dzia³añ PROW przeprowadzono na
postawie wskaników ilustruj¹cych udzia³ gospodarstw objêtych danymi p³atnociami
w ogólnej liczbie gospodarstw rolnych oraz pozyskane z tego tytu³u kwoty przypadaj¹ce
na 1 ha u¿ytków rolnych. Cechy te poddano procedurze normalizacji [Racine i Reymond.
1977]  wartoæ zerowa odpowiada przeciêtnemu poziomowi w kraju. Pozwoli³o to obliczyæ redni¹ wartoæ znormalizowan¹, któr¹ przyjêto jako syntetyczny wyznacznik poziomu dzia³ania PROW na poprawê rodowiska przyrodniczego. W uk³adzie województw
wskanik ten wynosi³ od -0,39 w l¹skiem i -0,44 w Opolskiem do 0,71 w Lubuskiem
i 0,74 w Warmiñsko-Mazurskiem (tab. 4). Wed³ug powiatów wskanik ten przyjmowa³
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wartoci od -0,97 w powiecie pszczyñskim i -0,98 w raciborskim (woj. l¹skie) do 2,55
w powiecie bieszczadzkim (woj. podkarpackie) i 3,02 w powiecie wa³eckim (woj. zachodniopomorskie).
Tabela 4. Wskaniki syntetycznej oceny prorodowiskowych dzia³añ PROW w latach 20042010
Table 4. Indices of a synthetic assessment of environmentally-oriented RDP measures in the
years 20042010
Wsparcie
Support
ONW
Less- favoured areas
(LFA)

Program
rolnorodow.
Agri- environmental
programme

Zalesienie
gruntów
Afforestation

Wskanik
syntetyczny
Synthetic
indicator

Typ
Type

Dolnol¹skie

- 0,56

- 0,02

- 0,04

- 0,21

A

Kujawsko- pomorskie

- 0,29

0,03

- 0,05

- 0,10

C

Lubelskie

- 0,45

0,09

- 0,24

- 0,20

C

Lubuskie

0,52

1,22

0,41

0,71

H

£ódzkie

0,17

- 0,44

- 0,21

- 0,16

D

Ma³opolskie

- 0,01

- 0,29

- 0,55

- 0,28

A

Mazowieckie

0,51

- 0,40

0,09

0,07

F

Opolskie

- 0,97

0,06

- 0,41

- 0,44

C

Podkarpackie

- 0,29

0,04

0,56

0,10

E

Podlaskie

1,12

- 0,13

- 0,03

0,32

D

Pomorskie

0,12

0,91

0,35

0,46

H

l¹skie

- 0,51

- 0,45

- 0,21

- 0,39

A

wiêtokrzyskie

- 0,36

0,07

0,11

- 0,06

E

Warmiñsko- mazurskie

0,36

0,19

1,66

0,74

H

Wielkopolskie

0,18

0,03

- 0,33

- 0,04

G

Zachodniopomorskie

0,03

1,55

0,03

0,54

H

100,0

52,6

64,0

100,0

Województwo
Voivodeship

Polska

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Source: Own compilation on the basis of data of the Agency for Restructuring and Modernisation
of Agriculture
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Na podstawie rednich wartoci znormalizowanych, okrelaj¹cych zarówno aktywnoæ gospodarstw (% gosp. objêtych wnioskami), jak i poziom absorpcji wsparcia finansowego (z³ / 1 ha UR), wyodrêbniono osiem typów powiatów o ró¿nych poziomach oddzia³ywania rodków finansowych ONW, programu rolnorodowiskowego i zalesiania
gruntów gospodarstw rolnych na poprawê rodowiska przyrodniczego, tj.:
A  dzia³ania trzech programów poni¿ej przeciêtnej, charakteryzuj¹ woj. po³udniowej Polski: dolnol¹skie, ma³opolskie i l¹skie;
B  dzia³ania ONW i rolnorodowiskowego poni¿ej przeciêtnej, a zalesianie gruntów powy¿ej przeciêtnej (ten typ nie wyst¹pi³ w skali województw);
C  dzia³ania ONW i zalesianie gruntów poni¿ej przeciêtnej, a rolnorodowiskowe
powy¿ej przeciêtnej, charakteryzuje woj. kujawsko-pomorskie, lubelskie i opolskie;
D  dzia³ania rolnorodowiskowe i zalesianie gruntów poni¿ej przeciêtnej, ONW powy¿ej przeciêtnej; charakteryzuje woj. ³ódzkie i podlaskie;
E  dzia³ania ONW poni¿ej przeciêtnej, a rolnorodowiskowe i zalesiania gruntów
powy¿ej przeciêtnej; charakteryzuje woj. podkarpackie i wiêtokrzyskie;
F  dzia³ania rolnorodowiskowe poni¿ej przeciêtnej, a ONW i zalesiania gruntów 
powy¿ej przeciêtnej; charakteryzuje woj. mazowieckie;
G  dzia³ania zalesianie gruntów poni¿ej przeciêtnej, a ONW i rolnorodowiskowe
powy¿ej przeciêtnej; charakteryzuje woj. wielkopolskie;
H  dzia³ania trzech programów powy¿ej przeciêtnej; charakteryzuje woj. lubuskie,
pomorskie, warmiñsko-mazurskie i pomorskie.
Proces absorpcji p³atnoci zwi¹zany z popraw¹ rodowiska przyrodniczego by³ zró¿nicowany przestrzennie w skali powiatów (rys. 1). Najwiêcej powiatów (75) nale¿a³o do
typu A  o bardzo niskim poziomie absorpcji wszystkich dop³at, by³y tam zlokalizowane
gospodarstwa o redniej i ma³ej powierzchni. Gospodarstwa te po³o¿one by³y w zwartym
pasie powiatów ci¹gn¹cym siê na po³udniu Polski, a tak¿e w powiatach skupionych
w województwach lubelskim i ³ódzkim. Typ D wystêpowa³ w 57 powiatach, w których
przewa¿a³y p³atnoci ONW nad rolnorodowiskowymi i zalesianiem gruntów rolnych dotyczy³ gospodarstw po³o¿onych przede wszystkim w rodkowej i rodkowo-wschodniej
Polsce. W powiatach z najwiêksz¹ powierzchni¹ obszarów chronionych, w województwach wiêtokrzyskim, ma³opolskim i podkarpackim gospodarstwa rolne nale¿a³y do typów C i D, a w województwie warmiñsko-mazurskim przewa¿a³y powiaty nale¿¹ce do
typu F, gdzie dop³aty w ramach ONW i zalesiania gruntów rolnych by³y powy¿ej przeciêtnej. Bardzo wysoki poziom absorpcji wszystkich dop³at zwi¹zanych z popraw¹ rodowiska przyrodniczego (H) dotyczy³ 41 powiatów po³o¿onych zwartym pasem od województwa lubuskiego poprzez zachodniopomorskie do pomorskiego. Dop³aty w ramach
ONW i programu rolnorodowiskowego powy¿ej przeciêtnej, a zalesiania gruntów poni¿ej przeciêtnej, czyli typ G, odnotowano w 39 powiatach po³o¿onych przede wszystkim
w województwach zachodniej Polski. Prawie 1/3 powiatów nale¿a³o do typów: B (27 pow.),
C (28 pow.) i F (29 pow.) i by³y one rozproszone przestrzennie.
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H
zjawisko nie występuje
no RDP impact

Rys. 1. Typy oddzia³ywania PROW na poprawê rodowiska przyrodniczego: A  dzia³ania trzech
programów poni¿ej przeciêtnej; B  dzia³ania ONW i rolnorodowiskowego poni¿ej przeciêtnej, a zalesianie gruntów powy¿ej przeciêtnej; C  dzia³ania ONW i zalesianie gruntów poni¿ej przeciêtnej,
a rolnorodowiskowe powy¿ej przeciêtnej; D  dzia³ania rolnorodowiskowe i zalesianie gruntów poni¿ej
przeciêtnej; ONW powy¿ej przeciêtnej; E  dzia³ania ONW poni¿ej przeciêtnej, a rolnorodowiskowe
i zalesianie gruntów powy¿ej przeciêtnej; F  dzia³ania rolnorodowiskowe poni¿ej przeciêtnej,
a ONW i zalesianie gruntów powy¿ej przeciêtnej; G  dzia³ania zalesianie gruntów poni¿ej przeciêtnej, a ONW i rolnorodowiskowe powy¿ej przeciêtnej; H  dzia³ania trzech programów powy¿ej
przeciêtnej
Fig. 1. Types of RDP impact on environmental improvement: A  below-average effect of all three
measures; B  below-average effect of LFA and agri-environmental measures, and above-average effect of agricultural land afforestation; C  below-average effect of LFA and AL afforestation measures, and above-average effect of agri-environmental measure; D  below-average effect of agri-environmental and AL afforestation measures, and above-average effect of LFA measure; E  below-average effect of LFA measure, and above-average effect of agri-environmental and AL afforestation measures; F  below-average effect of agri-environmental measure, and above-average effect
of LFA and AL afforestation measures; G  below-average effect of AL afforestation measure, and
above-average effect of LFA and agri-environmental measures; H  above-average effect of all three
measures
ród³o: Opracowanie w³asne
Source: Own compilation
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PODSUMOWANIE
Dotychczasowe wsparcie funduszy Wspólnej Polityki Rolnej znajduje odniesienie
w planowaniu przestrzennym rolnictwa. Powoduje pozytywne oddzia³ywanie rolnictwa
na rodowisko przyrodnicze poprzez realizacjê programów pomocowych, a g³ównie
trzech dzia³añ PROW: wspieranie dzia³alnoci rolniczej na obszarach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania (ONW), wspieranie przedsiêwziêæ rolnorodowiskowych
oraz zalesianie gruntów. Dotyczy to przede wszystkim rolnictwa ekstensywnego respektuj¹cego biologiczne wspó³zale¿noci, które w niewielkim stopniu ingeruje w procesy
przyrodnicze i sprzyja zachowaniu równowagi rodowiskowej oraz tradycyjnego krajobrazu rolniczego. Dzia³ania te przyczyni³y siê równie¿ do podniesienia rangi obszarów
o niekorzystnych warunkach przyrodniczych, czêsto prawnie chronionych, które przed
akcesj¹ nie by³y objête preferencyjn¹ polityk¹ roln¹ pañstwa, przez co charakteryzowa³y
siê wieloma niekorzystnymi procesami, takimi jak wyludnianie siê, obni¿enie ró¿norodnoci biologicznej oraz zatracanie rolniczego charakteru obszarów wiejskich.
Realizowane w latach 20042010 dzia³ania prorodowiskowe, ze wzglêdu na du¿¹ liczbê zrealizowanych wniosków (1,2 mln) i znacz¹ce oddzia³ywanie finansowe (13,5 mld z³),
stanowi³y wa¿ny czynnik rozwoju wielofunkcyjnoci rolnictwa i obszarów wiejskich.
Wykorzystanie funduszy UE w przypadku tych trzech dzia³añ jest silnie zró¿nicowane
przestrzennie, a przez to ma istotne znaczenie z punktu widzenia planowania przestrzennego rolnictwa. Za najwa¿niejsze efekty tego oddzia³ywania mo¿na uznaæ ograniczenie
tendencji do wycofywania siê z ekstensywnej produkcji rolniczej wa¿nej z punktu widzenia ochrony przyrody na terenach marginalnych, przyspieszenie zmian poziomu intensywnoci, zw³aszcza w kierunku odchodzenia od bardzo intensywnych form produkcji
oraz zainicjowanie wiadomych dzia³añ sprzyjaj¹cych zachowaniu walorów przyrodniczych i krajobrazowych obszarów wiejskich.
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ENVIRONMENTALLY-ORIENTED COMMON AGRICULTURAL POLICY
INSTRUMENTS AND PHYSICAL PLANNING IN AGRICULTURE
Abstract. This article discusses spatial aspects of the results of the Rural Development
Programme (RDP) measures intended to improve the natural environment, viz.: Support
for agricultural activity in less-favoured areas (LFA), Support for agri-environmental
ventures, and land afforestation. The basis of the spatial analysis was the number
of applications granted as a percent of the total number of agricultural holdings and the
amount of funds obtained per ha agricultural land, which made it possible to construct
a synthetic indicator of fund absorption and to distinguish structural types. The use
of EU means intended to improve the natural environment differs widely in spatial
terms and is highly significant for physical planning in agriculture, especially in
protected areas.
Key words: Common Agricultural Policy, less-favoured areas, agri-environmental
programme, afforestation of agricultural land, physical planning
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IMPACT OF TOURIST FACILITY DEVELOPMENT
ON THE TRANSFORMATION OF THE RURAL LANDSCAPE
Emilia Marks
University of Warmia and Mazury
Abstract. This paper presents an evaluation of landscape transformation resulting from
tourist-recreational functional development, as based on an analysis of literature and own
observations. The existing spatial assets have a direct influence on tourist development.
The universal components are the accommodation and gastronomy (food and shelter)
available in the area and transportation. The coastal regions have beaches, ferry and cruise
ship infrastructure and marinas. Heritage, adventure and rural tourism, if developed in
a balanced way, allow for the preservation of landscape assets. The most valuable, from an
ecological and social point of view, are actions leading to the re-cultivation and
revitalization of the tourism and recreation development of degraded areas.
Key words: tourism infrastructure, tourism regions, re-cultivation and revitalization for
tourism and recreational purposes, heritage, adventure and rural tourism

INTRODUCTION
Tourism is an important (and sometimes, even the most important) branch of the
economy in many regions of Poland, Europe and the world. The revenue generated by
tourism forms the basis of existence for many communities. The success of this sector
depends on many factors, but the most basic one is tourist attractiveness, defined as
a set of natural and non-natural features of the given area, which interest and appeal to
tourists. Those consist of tourist resources and tourist infrastructure  elements which
form the basis of any tourist activity [Kurek and Mika 2007]. Kruczek [2005] lists various
types of assets: leisure, special, landscape (both natural and anthropogenic) and
reception assets. The presence of assets from a particular group stimulates the
development of certain types and forms of tourism, but it also influences infrastructure
investment. Without tourist facility development, it is impossible to make tourist assets
accessible. But it also has some negative effects  well-developed infrastructure changes
the landscape and lowers the quality of tourist assets [Lijewski et al. 2002].
Adres do korespondencji  Corresponding author: Emilia Marks, Katedra Architektury
Krajobrazu i Agroturystyki, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Romana Prawocheñskiego 7, 10-727 Olsztyn, e-mail: emilia.marks@uwm.edu.pl
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Tourist facility development consists of buildings and facilities, which form the
equipment of the site that meets the needs of tourists. On the one hand, the elements
of infrastructure help tourists to benefit from the area by making its tourists assets
accessible and, on the other, they allow greater control of the tourist movement, which
helps to preserve the area from over-exploitation. This control is especially important in
areas of outstanding natural and cultural significance which are protected by law.
Tourist infrastructure consists of accommodation, gastronomy, transportation and
accompanying facilities.
The span and methods of tourism, leisure and recreational development of space
depend on many factors, such as the decision-makers in the area, the consumers, the
character, and the location and size of the project. Tourist infrastructure can be
developed in both urban and rural areas. In the urban areas, because of previouslydefined precise legal rules and because of constrained space, the new buildings fit
better into their environment, as the area is usually already densely built-up. Moreover,
many tourist attractions serve not only visitors, but also the inhabitants of the area.
Tourist and leisure development of agricultural areas and forests demands a more
profound interference with the environment and sometimes results in a complete
transformation of the initial physiognomy of the rural landscape. The aim of this paper
was to assess the influence of tourist development and expansion of tourist and
recreational functions on the transformation of the rural landscape.
METHODS AND MATERIALS
This paper uses various types of sources: books and scientific papers about tourist
infrastructure influence on the preservation of natural assets. An analysis of the literature
allowed an assessment of the rural landscape transformation level under tourist
development tailored for a particular product. During the research, the monographic
method was used [£obocki 2000]. The analysis involved listing the types and forms of
tourism which are non-aggressive and non-invasive for the natural environment and their
regional diversity. Own research and field observations were also used.
THE RESULTS
The trends in tourist development of selected regions
The tourist assets present in the region are the factor which determines the tourist
development. The major specialist assets determine the regional character of particular
tourist products because, although the natural and cultural places of interest are
diverse, they are also evenly distributed throughout the country.
The seaside. The attractiveness of the Baltic coast is closely connected with
the sea. Seaside tourism is one of the oldest forms of tourist activity and it was initially
centred in spas [Faracik 2007]. The leisure value, i.e. sunbathing and swimming, has
been exploited since the 19th century. In the beginning, it took the form of resorts in
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cities: winoujcie, Miêdzyzdroje, Ko³obrzeg and then in Gdañsk. Nowadays, the
seaside recreational zone has the largest concentration of tourist property in the
country, mainly represented by accommodation and gastronomy [Szwichtenberg 2001].
As more than a half of potential tourists associate holidays with visiting the seashore,
this situation is a natural response to demand [Michalska-Dudek 2002]. The evergrowing interest in this form of recreation has resulted in transformation of the
landscape under the influence of the developing infrastructure. According to Gerstmann
[2001], in the last decade of the 20th century in some of the most attractive seaside
areas, the built-up zones have witnessed vast expansion. Before the fall of communism,
the majority of accommodation and gastronomy sectors were owned by the state.
Although privatization allowed for a more sustainable use of those objects, profitdriven management has obscured the long-term goals. An excessive concentration
of buildings has affected the irretrievably-transformed landscape, not only visually but
also through a seasonal overproduction of sewage and waste. Equally adverse for the
environment is the growing interest in second-house building among the regional
inhabitants. Summer-house estates on the dune seashore in Dêbki, which restricts
access to a previously open area, is an example of that trend [Gerstmann 2001].
The condition of seashore development (or rather lack of such development) is
a separate problem. Many of the Baltic beaches, especially in the small towns, lack
even the most rudimentary sanitary infrastructure. As of spring, 2011 in the Blue Flag
[B³êkitna Flaga] project, conducted by the Foundation for Environmental Education,
only 13 seaside towns fulfilled all the conditions needed to receive flag resort status.
Leisure tourism in the seaside is a very much seasonal matter. Only the health
resorts of winoujcie, Ko³obrzeg and Tricity function outside of this pattern. Preparation of products based on cultural traditions connected with the sea-like character
of the area might lengthen the holiday season and allow a more rational utilization of
the existing accommodation and gastronomy infrastructure [Komorowski, Pietkiewicz
2009]. This also applies to the port infrastructure, which maintains ferries, cruise ships
and sailing boats [Tubielewicz 2009].
Lake districts. The lake districts, with their high rate of natural beauty preservation,
with their rich flora and interesting landscapes, are classified as areas of essential
importance for holiday season leisure tourism [Lijewski et al. 2002]. These areas,
because of their highly attractive landscapes were, and still are, a point of interest not
only for tourists but also for potential summer-house plot buyers. These plots are very
often developed in an arbitrary, unsolicited way, without any planning and without
sanitary supervision. Such areas, if too densely build up and situated too close to the
lakeshore, not only disturb landscape perception, but also restrict access to the area.
Such processes (to a different degree) have been documented, among others, in the
Olsztyn Lake District [Jaszczak and Marks 2009]. It is vital from an environmental and
landscape protection point of view that tourist development of these areas is sustainable and balanced. Instead of individual summer-houses, there should be a network
of open-to-general-use small hotels and guesthouses, build in a style in accord with the
history of the region. In the lakeshore areas, it is vital to maintain the natural biological
reserve, i.e. the shore rushes. The attractiveness of those areas will be surely raised by
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local tourist products and existing natural and cultural assets, which can be made
accessible as interesting trails [M³ynarczyk 2008].
The situation is completely different in the Masurian Great Lakes District. It consists
of the largest network of lakes in Poland, joined by canals, with a total area of over
300 km2 and a water level at 116 meters above sea level. It consists of three groups of
lakes, 24 of them in total: the Mamry group, the Niegocin-Ta³towisko lake and canal
network and the niardwy group [Kondracki 2000]. This system allows considering
most of the Masurian Lake District as an area of exceptional kayak and sailing value on
an international scale [Lijewski et al.]. The macro-region is usually identified with
watersports and does not need additional advertisement [M³ynarczyk 2008]. The
development of infrastructure will continue in that direction: ports in the biggest towns,
rental shops and repair points. Along the main sailing routes there are more and more
harbours with jetties and proper sanitary facilities. Such direction of development is
very important in order to preserve the areas assets, as wild mooring along the most
popular routes is a serious environmental hazard [Marks et al. 2009].
Highlands and mountains. These areas have exceptional landscape value.
In a temperate climate, their tourist functions are diverse and often they also serve as
home to numerous spas which are open year-round. The most important method
of accessing tourist assets in the mountains is mountain hiking on designated trails.
Many authors maintain that it is a non-invasive form of tourism which preserves the
exceptional landscape values [Pardela 2009, Staffa 2010]. Studies by the University
of Silesia disagree on the basis of field work conducted in the Karkonosze National
Park. Because the hiking trails are used year-round, nature has no time to regenerate.
Similar conclusions have been drawn from research in the Bieszczady National Park,
especially on trails outside forests and during increased precipitation [Myga-Pi¹tek and
Jankowski 2009]. In addition, the buildings (shelters, spas) are dangerous for the
environment. Such facilities are necessary for regional development, but they are not
always properly incorporated into the landscape [Baliñska 2007].
Mountains are considered a natural area for skiing in all of its various form,
including the most dangerous for the mountain landscape, alpine skiing. In order to
allow people to ski, the ski runs have to be prepared and furnished with ski-lifts.
Economic conditions demand wide-scale investments. Such activities are connected
with drastic changes in the natural environment  deforestation and slope modelling.
Such changes to the mountain landscape are irreversible and not only lower the value
of the landscape, but they also increase the danger of avalanches and erosion
of slopes [Marks 2011]. One can observe a certain fight for space, where the stronger
contestant usually wins  a newly-built ski run with a lift divides previously-established
hiking trails which run across the slope. Similarly adverse effects are seen in the
accommodation and gastronomy infrastructure, which accompanies ski runs and lifts
[Staffa 2010]. The same author maintains that mountain regions are exploited unevenly.
Tourists overrun fashionable health resorts and larger towns with good ski
infrastructure and smaller towns, often with a fascinating history, are slowly forgotten.
The local folklore and customs are ignored. The infrastructure decays and cultural
assets diminish  the churches are usually closed, local authorities lack funds for
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maintaining museums and private manor owners are not interested in making their
properties accessible for tourists. Revitalization of a formerly fashionable town might
not only provide a new opportunity for their inhabitants, but would also lower
the number of tourists in the most popular areas [Staffa 2003].
DEVELOPMENT AND SELECTED TYPES OF TOURISM
Heritage tourism. According to Gaworecki [2000], heritage tourism is a social
movement, whose aim is to gather and popularize information about a country or
region, including through organizing trips. The main goal of heritage tourism is to learn
about interesting places and buildings. Almost every region has its own assets, both
natural (either primeval or man-made) and anthropogenic, so it is worth taking an
interest in it. The main elements of development in heritage tourism are tourist trails,
which combine particular assets into one product. Thematic educational paths have
a similar function. Educational paths are usually local in character and trails can even
be international in character. The accompanying infrastructure consists usually of street
furniture: stopping places, viewpoints, footbridges in swamps, etc. A well-planned trail
network allows for a balanced use of assets. Moreover, if accommodation
and gastronomy infrastructure are located outside the most valuable natural areas,
the negative impact of tourist trails on the overall landscape value is negligible [¯arska
2009].
Adventure tourism. Considered as the essence of modern tourism, it combines
traversing space with physical exercise in many areas of activity  health and education
[Gaworecki 2000]. The educational function of adventure tourism, presumes that
heritage and ecological aspects will be included in a real tourists consciousness.
The way in which space is developed for adventure tourism depends on its form
and the availability of special assets. Lowland hiking is considered the least harmful for
the environment. Lowland trails are accompanied by infrastructure such as stopping
places and viewpoints. The more difficult mountain trails require additional safety infrastructure, such as rope bridges, decks, stairs carved in rocks etc. Similar infrastructure
is required for bicycle touring. Lowland hiking and bicycle touring can be pursued
throughout the country. Equine tourism is similarly universal in nature. According to
Krzymowska-Kostrowicka [1997], water tourism (both kayak and sailing) is also
environmentally friendly, as long as the infrastructure (stopping places, jetties,
harbours) is well-adapted to the landscape. The situation of ski tourism is different.
Lowland cross-country skiing, pursued only when nature is resting, using the existing
hiking trails is effectively harmless to the environment. The situation is, of course,
completely different with the above-mentioned alpine skiing.
Rural tourism. The shaping of a rural area to fit the needs of tourism and recreation
depends on the intended spectrum of services offered and specifics of the project.
A single agritourist farm will not change the general character of the countryside. Such
an offer by definition uses the already existing resources and relies on initiative and
attractions connected with the farm and its environs. The majority of accommodation is
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offered as rooms in the owners houses, so there is no intensification of development.
There can also be new elements in the rural landscape, built in order to improve the
product: tennis courts, fishponds, football pitches and golf courses. These elements
permanently transform the agricultural production space but they do not impair its
visual value. There are instances of rural tourist products on a grand scale, which gave
the space a new, better natural and landscape value [Marks 2011]. The improvement in
farmstead aesthetics is a welcome development, as it is rather hard to imagine a positive
agritourist product with chaos and mess [Marks 2006]. Field studies show that not all
farmsteads are surrounded by properly-designed greens. There are numerous mentions
of changes in the character of house gardens and the unification of villages, suburban
and urban gardens, but usually those changes do not apply to agritourist farms
[Chojnacka and Wilkaniec 2011].
Sometimes, whole rural communities cooperate in order to create a common product.
Thematic villages have been created in such way and usually the village image changes
completely [£¹cka 2005]. Worth mentioning are competitions for the most beautiful
farmstead and communal efforts to take care of common spaces: football pitches,
playgrounds for children, village parks, school environs and church greens. Such areas
both serve the inhabitants and raise the tourist attractiveness of the village
[M³ynarczyk et al. 2009].
TOURIST AND RECREATIONAL DEVELOPMENT AS AN EFFECT OF LANDSCAPE
RENOVATION
Landscape renovation activities, which lead to tourist and recreational development,
are a wholly separate question. Areas degraded as a result of various types
of industrial activity (aggregate extraction, open-pit mining and dumps of industrial
waste) have to be re-cultivated and one of the possible future uses is tourist and
recreational development. Re-cultivation activities, on the one hand, help to improve
the landscape visual value and, on the other, are an expression of a fight for space 
which is becoming less and less accessible. This is why all such initiatives are
extremely important from the social point of view [Biernacka 2009, Rachwa³ and
Szpakowska 2009].
Kasztelewicz [2010] showed that aggregate excavation does not have to be considered
as a necessary evil, even though it is perceived as such by society. After fulfilling its
main economic role, such areas (if properly re-cultivated and developed) can become
interesting recreational facilities, which sooner or later, would have been built even in an
unspoiled landscape. The author refers to the example of Kryspinów, where in the area
of a former sandpit, a new, better-prepared bath was created, known as Cracows Balaton.
The problem of appropriate development of former open-pit mines after the excavation
of sand, gravel or clay has finished is very important. Such places, if visited without
supervision, without proper infrastructure and sanitary facilities and without proper
studies of the banks accessibility and the bottom of the reservoir, as well as without
a water purity analysis, can be very dangerous sites for visitors.
Acta Sci. Pol.

Impact of tourist facility development on the transformation...

141

Pancewicz [2009] presents a similar viewpoint, stressing that development of degraded
areas for recreational purposes is socially much desired, but unfortunately still
uncommon in Poland. The author lists the most spectacular developments of this kind:
The Culture and Recreation Park in Chorzów, the inclusion of slag heaps into sport and
recreation complexes (such as Góra Kamieñsk around Be³chatów and the Sportowa
Dolina in Bytim and Sosonowiec).
The revitalization is also very beneficial for the cultural landscape. It is a comprehensive process of space, social and economic transformation in degraded parts
of cities or villages, which aims at improvement of the inhabitants quality of life,
restoration of spatial order, reconstruction of community ties and economic revival.
Cities and villages are separate structures, which have different functions and different
levels of investment in infrastructure. Czarnecki [2005], while analysing the socioeconomic situation of the Podlasie countryside (the so-called Eastern Wall), does not
see a need to revitalize the technical infrastructure outside the further development
of this discipline. But many communities have lost their cultural identity. That is why
revitalization of socio-economic infrastructure, in terms of regional culture, is considered
necessary for tourism revival and identity rebuilding.
On the other hand, Land [2003], describes English and Canadian examples
of constructing specific rail products. Closed rail lines, falling into further obscurity in
the countryside, unable to be restored to their former function, are revitalized and
transformed into hiking, cycling or ski trails. Domitrz [2004] presented a similar idea,
while conducting research in the E³k Lake District. The tracks of a former narrow gauge
rail (nowadays, mostly nothing more than embankments) are perfectly suited for cycling
trails.
CONCLUSION
Several factors influence the way in which space is developed for tourism and
recreation: level of services, availability of tourist assets and regional diversity. Tourist
infrastructure allows making recreational, special and landscape assets available and,
at the same time, directing the tourist traffic in order to protect the most valuable areas
from over-pressure. The basic elements of tourist development are accommodation and
gastronomy facilities, which transform the landscape irrevocably. But if they are welladapted into the already existing built-up areas of the region, with moderate density,
they do not have to impair the visual effect. It applies to all kinds of regional leisure
tourism: seaside, lakeshore and mountains. Large-scale space transformation, usually
having adverse effects, causes excessive development of individual recreational housing.
The infrastructure accompanying tourist trails depends on the trails type and its
localization (viewpoints, stops and rests, footbridges in swamps, jetties along sailing
trails, safety infrastructure on mountain trails). In seaside areas, the harbour infrastructure is also common. Kayak and sailing assets in the lake districts require
investment in harbours, jetties, piers, rental shops and service stores. In the mountain
landscape, the alpine ski runs are accompanied by lifts.
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Elements of tourist development introduced into the landscape do not
necessarily have to be a degrading factor. Heritage tourism and some forms
of adventure tourism are environmentally friendly and can be pursued even in protected
areas. The most important condition is not to exceed the environmental carrying
capacity and combine new buildings with those already existing. Hiking, cycling
and equine trails laid out in the field, if aesthetically marked, have a very low impact on
the surrounding landscape. Kayak and sailing trails do not affect the environment as
such and the accompanying infrastructure is usually developed on a smaller scale as
compared to leisure tourism. Alpine skiing is a fine example of a most extreme intrusion
into the natural mountain environment, usually with adverse effects. The influence
of tourist stimulation of the rural areas on landscape changes is definitely positive.
There are sometimes instances of permanent transformation of agriculture land into
a recreational area, but those changes usually affect areas with a low agricultural
production value. Farmsteads aesthetics have increased and so has the concern for
common spaces and ecological safety. These changes have improved the perception
of the countryside. All initiatives connected with the re-cultivation and revitalization
of degraded areas for recreational and tourist purposes are very valuable for the
economy and society.
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WP£YW ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO NA PRZEKSZTA£CENIA
KRAJOBRAZÓW WIEJSKICH
Streszczenie. W pracy przedstawiono ocenê przekszta³ceñ krajobrazów w efekcie
rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnych, dokonan¹ na podstawie analizy literatury
przedmiotu i obserwacji w³asnych. Na sposób zagospodarowania turystycznego maj¹
bezporedni wp³yw istniej¹ce w danej przestrzeni walory. Sk³adnikiem uniwersalnym
jest wystêpuj¹ca na ka¿dym obszarze baza noclegowa i ¿ywieniowa oraz komunikacja.
W regiony nadmorskie wpisuj¹ siê pla¿e, infrastruktura portów ¿eglugi promowej
i statków turystycznych oraz mariny ¿eglarskie. W krajobrazie pojeziernym Mazur
widoczna jest przybrze¿na infrastruktura w postaci pomostów, przystani i portów
jachtowych. Z kolei najwiêksz¹ presjê na otaczaj¹cy krajobraz na obszarach górskich
wywiera narciarstwo zjazdowe (pozbawione drzew trasy narciarskie oraz towarzysz¹ce
im wyci¹gi). Turystyka krajoznawcza, kwalifikowana i wiejska, rozwijane w sposób
zrównowa¿ony, pozwalaj¹ zachowaæ walory krajobrazu. Najbardziej cenne ze wzglêdów
ekologicznych i spo³ecznych s¹ dzia³ania zwi¹zane z rekultywacj¹ i rewitalizacj¹
terenów zdegradowanych na cele turystyki i rekreacji.
S³owa kluczowe: infrastruktura turystyczna, rejony turystyczne, rekultywacja i rewitalizacja na cele turystyczno-rekreacyjne, turystyka krajoznawcza, kwalifikowana, wiejska
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POSTÊP W PRODUKCJI ROLINNEJ I JEGO WP£YW
NA KRAJOBRAZ ROLNICZY
Marek Marks, Micha³ Markowski
Uniwersytet Warmiñsko Mazurski w Olsztynie
Streszczenie. Celem pracy jest wskazanie konfliktów miêdzy funkcjonowaniem nowoczesnego rolnictwa a zachowaniem, ochron¹ i kszta³towaniem ró¿norodnoci agroekosystemów i krajobrazów. Postêpuj¹cy w ostatnich latach rozwój nowoczesnego rolnictwa,
a zw³aszcza towarzysz¹ca mu mechanizacja, chemizacja i specjalizacja produkcji wywo³uj¹ negatywne przekszta³cenia rodowiska geograficznego, przyrodniczego i kulturowego. Przemiany te czêsto powoduj¹ nieodwracaln¹ degradacjê elementów krajobrazu. Polityka ochrony rodowiska odnosi siê do obszarów szczególnie wra¿liwych ekologicznie.
Tymczasem powinna w wiêkszej skali dotyczyæ rolnictwa, które jest dominuj¹c¹ przestrzennie form¹ u¿ytkowania ziemi generuj¹c¹ wiele zagro¿eñ dla ró¿norodnoci biologicznej i krajobrazowej. Konieczne staje siê zatem rozwijanie takich form gospodarowania rolniczego, które bêd¹ utrzymywa³y znaczne bogactwo fauny i flory, ogranicza³y
zagro¿enia b¹d wprowadza³y nowe sposoby dzia³añ stymuluj¹cych zachowanie rodowiska przyrodniczego i krajobrazu w nienaruszonym stanie. Zmniejszenie bioró¿norodnoci i degradacja krajobrazów rolniczych s¹ szczególnie widoczne na obszarach wiejskich, które stanowi¹ ponad 90% terytorium Polski.
S³owa kluczowe: krajobraz rolniczy, produkcja rolinna, kszta³towanie krajobrazu

WSTÊP
Ró¿norodnoæ ekosystemów polnych i ³¹kowo-pastwiskowych stanowi niepowtarzaln¹ strukturê krajobrazu rolniczego [Marks i Nowicki 2010]. Ekosystemy te, granicz¹c
i przenikaj¹c siê wzajemnie z ekosystemami lenymi, wodnymi czy bagiennymi, a tak¿e
terenami zabudowanymi, tworz¹ swoistego rodzaju krajobraz wiejski [Andrzejewski 1992,
Magiera-Bra 2000]. Krajobraz wiejski ma nie tylko wymiar estetyczny, ale jest te¿ swoistym uk³adem ekologicznym. Wed³ug Olaczka [1998] krajobraz taki pokazuje i wyjania
wspó³zale¿noci miêdzy procesami zachodz¹cymi w rodowisku a jego materialnymi
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elementami pochodzenia zarówno naturalnego, jak i antropogenicznego. Powi¹zania te
odbywaj¹ siê w konkretnej przestrzeni geograficznej, która pod ich wp³ywem nabiera
okrelonego wymiaru i charakteru.
Nowoczesne rolnictwo, a zw³aszcza specjalizacja produkcji rolinnej, oraz towarzysz¹ca jej chemizacja i mechanizacja agrotechnologii coraz powszechniej wywo³uje negatywne przemiany krajobrazu rolniczego [Cymerman i Koc 1992, M³ynarczyk i Marks 2000,
Marks i Nowicki 2010]. Procesy te z jednej strony s¹ objawem postêpu technicznego
i technologicznego, z drugiej za prowadz¹ do widocznych przekszta³ceñ rodowiska
geograficznego, przyrodniczego i kulturowego, czêsto powoduj¹c jego nieodwracaln¹
degradacjê [Nowicki i Marks 1997, Woniak 2002].
Celem pracy jest wskazanie (na podstawie literatury i obserwacji w³asnych w terenie)
konfliktów miêdzy funkcjonowaniem nowoczesnego rolnictwa a zachowaniem, ochron¹
i kszta³towaniem ró¿norodnoci agroekosystemów i krajobrazów.
KRAJOBRAZ JAKO ODZWIERCIEDLENIE STANU RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
W przyrodzie wszystko podlega procesom ci¹g³ych zmian [Cymerman i Koc 1992].
Cz³owiek jako przedmiot (element) rodowiska geograficznego jest tak¿e poddawany
owym zmianom, natomiast jako podmiot jest równie¿ za nie w du¿ej mierze odpowiedzialny. W³asn¹ prac¹ podporz¹dkowuje sobie otaczaj¹ce go rodowisko, kszta³tuj¹c jego
warunki [Dubel 2001]. Jak twierdzi Rylke [1978], utrzymanie homeostazy miêdzy cz³owiekiem a rodowiskiem wymaga³o i wymaga przekszta³cania tego¿ rodowiska równolegle
z przyrostem demograficznym.
Zewnêtrznym wyrazem stanu rodowiska przyrodniczego jest krajobraz. Mo¿na go
tak¿e uznaæ za istotny element rodowiska przyrodniczego, który jest poddawany ci¹g³ym przeobra¿eniom [Rylke 1978, Cymerman i in. 1992]. Niew¹tpliwie, w miarê postêpu
cywilizacyjnego zachodz¹ daleko id¹ce przemiany dotycz¹ce form i zasad u¿ytkowania
poszczególnych fragmentów krajobrazu [Andrzejewski 1983, Ryszkowski i Ba³azy 1996,
Dubel 2002], które nierzadko przybieraj¹ charakter degradacji czy wrêcz dewastacji [Cymerman i in. 1992]. Dba³oæ jego o harmonijne funkcjonowanie jest jednym z kluczowych wyzwañ wspó³czesnej cywilizacji [Pawlaczyk i Jermaczek 2000].
Olaczek [1998] oraz Zawilak i Rychcik [2002] za szczególny obowi¹zek uznaj¹ zachowanie krajobrazów o wysokich walorach ekologicznych i estetycznych, czyli takich, które
odzwierciedlaj¹ przyrodê poszczególnych krain geograficznych, oraz harmonijnie ³¹cz¹cych wartoci przyrodnicze z kulturowymi. Dubel [2001] wskazuje na wielostronne zadania, które spe³nia krajobraz w zaspokajaniu ró¿norakich potrzeb ludzkich, zw³aszcza rekreacyjnych, zdrowotnych, estetycznych, naukowych i gospodarczych, natomiast Bogdanowski [1983] podkrela niezwykle istotn¹ rolê krajobrazu w tworzeniu naszej to¿samoci. W zwi¹zku z tym krajobraz staje siê ród³em licznych satysfakcji i wartoci cenionych przez cz³owieka [Dubel 2002].
wiadome i celowe kszta³towanie krajobrazu ma d³ugie tradycje [Andrzejewski 1983,
Cymerman i in. 1992] i siêga XVII-wiecznej Anglii, gdzie sta³o siê ono przedmiotem elitarnych zainteresowañ [Böhm 2000]. Jednak¿e dopiero wiek XIX i XX uznaje siê za czas
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dynamicznego rozwoju podstaw ochrony i kszta³towania wspólnej przestrzeni. Zauwa¿ono wówczas, ¿e sposób rozmieszczenia w niej elementów przyrodniczych i technicznych
oraz postêpuj¹ce procesy degradacyjne powoduj¹ konsekwencje dla w³aciwoci u¿ytkowych i estetycznych krajobrazu [Rylke 1978, Andrzejewski 1983].
W Polsce o wiadomych pocz¹tkach kszta³towania krajobrazu rolniczego mo¿na mówiæ w przypadku dzia³alnoci genera³a Dezyderego Ch³apowskiego, który w po³owie
XIX w. zacz¹³ wprowadzaæ w Wielkopolsce pasowe zadrzewienia ródpolne w celu unowoczenienia i podniesienia efektywnoci ekonomicznej w gospodarce rolnej [Andrzejewski 1983, Karg i Karlik 1993].
Ryszkowski [1996] oraz ¯arska [2002] s¹ zgodni, ¿e nie da siê prawid³owo chroniæ
i kszta³towaæ rodowiska przyrodniczego, w tym krajobrazu, bez znajomoci podstawowych praw ekologicznych, zasad funkcjonowania ekosystemów i reakcji poszczególnych
elementów rodowiska na nasz¹ dzia³alnoæ. Ka¿dy fragment krajobrazu kulturowego
w jego ró¿nych przejawach powstawa³ w wyniku wieloletnich przeobra¿eñ. Przechodzi³
od typu pierwotnego przez naturalny a¿ po kulturowy. Ten z kolei przez liczne formy historyczne kszta³towa³ siê a¿ do dzisiejszej postaci [Rylke 1978, Cymerman i in. 1992].
Ewolucja krajobrazów szczególnie widoczna jest na obszarach wiejskich, które stanowi¹
w Polsce ponad 90% terytorium kraju. Nale¿y zatem uznaæ ich kluczow¹ rolê w ochronie
i kszta³towaniu systemu przyrodniczego. To obszary wiejskie, g³ównie rolnicze i lene, s¹
podstaw¹ do funkcjonowania istniej¹cych i nowo tworzonych terenów chronionych
[Liro 2001]. Jak podkrelaj¹ Ryszkowski i Ba³azy [1991], tereny wiejskie (rolnicze) to
tkanka otaczaj¹ca i przenikaj¹ca pozosta³e ekosystemy.
Ba³azy i Ryszkowski [1992] oraz M³ynarczyk i Marks [2000] s¹ zdania, ¿e kszta³towanie krajobrazów z punktu widzenia rolnictwa jest jednym z wielu potrzeb we wprowadzaniu ³adu przestrzennego na podstawach ekologicznych. Za równie kluczowe uznaj¹ potrzeby gospodarki wodnej, aspekty zdrowotne, klimatologiczne itp. Dalej wskazuj¹, ¿e
procesy przebudowy struktur krajobrazowych trwaj¹ d³ugo, a zachodz¹ce procesy degradacyjne nastêpuj¹ w szybkim tempie. W zwi¹zku z tym istnieje pilna potrzeba opracowywania i aktualizacji optymalnych zasad korzystania i kszta³towania struktur krajobrazowych. Osi¹gniêcie pe³nej harmonii i równowagi w krajobrazie wymaga ustawicznego
kontrolowania kszta³tuj¹cych go procesów [Panfiluk 2003].
Czaja [1999] z kolei akcentuje rolê krajobrazu wiejskiego i wspó³tworz¹cych go ró¿norodnych dóbr kultury jako niezwykle istotnych sk³adników dziedzictwa cywilizacyjnego
Polski. Elementy te wyra¿aj¹ wiê miêdzy przesz³oci¹ a przysz³oci¹. Wymiar ten dotyczy wiêzi miêdzygeneracyjnej i wymaga, aby jej noniki, zarówno przyrodnicze, jak i antropogeniczne, chroniæ i rozwijaæ. Z drugiej jednak strony sektor rolniczy jest powa¿nym
ród³em zanieczyszczeñ i wielorakich form degradacji rodowiska [Degórska 2000, Dembek i Liro 2001, ¯elazo 2001]. Jak wskazuje K³odziñski [2001], zbyt czêsto polityka ochrony rodowiska odnosi siê do obszarów szczególnie wra¿liwych ekologicznie, a tymczasem powinna dotyczyæ ca³ego rolnictwa, które zdaniem Ryszkowskiego [1996] jest
dominuj¹c¹ przestrzennie form¹ u¿ytkowania ziemi generuj¹c¹ wiele zagro¿eñ dla ró¿norodnoci biologicznej i krajobrazowej. Konieczne zatem staje siê rozwijanie takich form
gospodarowania, które bêd¹ utrzymywa³y znaczne bogactwo organizmów, ogranicza³y zagro¿enia b¹d wprowadza³y nowe sposoby dzia³añ stymuluj¹cych zachowanie
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rodowiska przyrodniczego w nienaruszonym stanie [Strategia ochrony... 1991, Ryszkowski 1996, Ryszkowski i Ba³azy 1996, Degórska 2000, Dembek i Liro 2001, Liro 2001,
¯elazo 2001].
KONFLIKTY MIÊDZY KSZTA£TOWANIEM I OCHRON¥ KRAJOBRAZU
ROLNICZEGO A FUNKCJONOWANIEM NOWOCZESNEGO ROLNICTWA
G³ównym u¿ytkownikiem polskiej przestrzeni ekologicznej, w tym i krajobrazu, jest
rolnictwo. Gospodarka rolna oddzia³uje na jakoæ tej przestrzeni w sposób korzystny
w wyniku urozmaicania struktury krajobrazowej, umiarkowanego u¿ytkowania ziemi czy
sprzyjaj¹c ochronie rodzimych ogniw dzikiej przyrody [Dembek i Liro 2001]. Karg i Karlik
[1993] oraz Karg i Ryszkowski [1996] przypisuj¹ znamienn¹ rangê krajobrazowi rolniczemu, a tak¿e jego poszczególnym elementom  polom, zadrzewieniom, ma³ym lasom, ³¹kom itp.  i ich strukturze jako stwarzaj¹cym doskona³e warunki do egzystencji i rozwoju
wielu gatunków zwierz¹t, a tak¿e wzbogacania bioró¿norodnoci. Wszystkie te elementy
w znacznie wiêkszym stopniu ni¿ dzia³alnoæ cz³owieka spe³niaj¹ funkcje organizuj¹ce
i porz¹dkuj¹ce procesy obiegu materii w ekosystemach i krajobrazach, a ponadto sprzyjaj¹ zamierzeniom i realizacji cz³owieka w sferze przyrodniczej [Ba³azy i Ryszkowski 1992,
Zawilak i Rychcik 2002, Panfiluk 2003].
W rozwoju wspó³czesnego rolnictwa dominuj¹ aktualnie dwa podstawowe kierunki.
Pierwszy z nich dotyczy jego intensyfikacji na wybranych obszarach, na których decyduj¹cym czynnikiem jest jakoæ gleb, z wy³¹czeniem z produkcji tzw. gruntów marginalnych [Marks i Nowicki 2002], co w konsekwencji mo¿e prowadziæ do znacznego ujednolicenia i monotonii w obrêbie krajobrazu, jak i wzrostu kontrastów miêdzy
poszczególnymi typami krajobrazów. Drugi kierunek wi¹¿e siê z upowszechnianiem siê
rolnictwa ekologicznego opartego na uprawie stosunkowo niewielkich pól z eliminacj¹
nawozów mineralnych i syntetycznych rodków ochrony rolin. Kompromisem miêdzy
skrajnymi koncepcjami rolnictwa jest upowszechnienie systemu rolnictwa integrowanego
(zrównowa¿onego, zharmonizowanego), który zak³ada prowadzenie zintegrowanej produkcji rolinnej i zwierzêcej oraz optymalizacjê nak³adów i efektów produkcji. Prowadzenie gospodarstwa w tym systemie wyklucza m.in. monokulturow¹ uprawê rolin i intensywny chów zwierz¹t.
Na przekszta³cenia wspó³czesnego krajobrazu rolniczego Polski wp³ywa przede
wszystkim:
a) specjalizacja gospodarstw (uprawa dwóch, trzech gatunków rolin, hodowla jednego
gatunku zwierz¹t). W przestrzeni rolniczej powoduje to spadek liczby uprawianych gatunków i skutkuje uproszczeniem zmianowania rolin;
b) zdominowanie produkcji rolinnej przez uprawê zbó¿, które stanowi¹ rednio 75%
struktury zasiewów. W niektórych gminach wynosz¹ 8085%, a w wyspecjalizowanych gospodarstwach zajmuj¹ 100% powierzchni gruntów ornych;
c) upowszechnianie siê monokulturowej uprawy wa¿niejszych rolin towarowych
(np. pszenicy ozimej, rzepaku ozimego);
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d) postêpuj¹ce zubo¿enie sk³adu gatunkowego dzikiej fauny i flory, jako skutek powszechnej chemicznej ochrony zasiewów przed chwastami, szkodnikami i chorobami;
e) eutrofizacja wód powierzchniowych i podziemnych w wyniku przenikania do nich
sk³adników z nawozów mineralnych i organicznych oraz pozosta³oci rodków ochrony rolin;
f) wprowadzenie maszyn i narzêdzi rolniczych o du¿ych szerokociach roboczych przyspieszaj¹cych wykonanie prac polowych, lecz przyczyniaj¹cych siê do likwidacji zadrzewieñ i zakrzaczeñ ródpolnych oraz miedz dziel¹cych pola. Proces ten prowadzi
do zaniku miejsc sprzyjaj¹cych rozmna¿aniu rolin i zwierz¹t oraz znacznego ograniczenia ró¿norodnoci gatunkowej agroekosystemów;
g) osuszanie ma³ych zbiorników wodnych (tzw. oczek) na skutek wprowadzania jednostronnie funkcjonuj¹cych systemów melioracyjnych (odwodniaj¹cych);
h) mechaniczna degradacja gleb uprawnych (ugniatanie) poprzez wprowadzenie na pola
ciê¿kich kombajnów, ci¹gników i sprzêtu towarzysz¹cego (rozrzutniki do obornika, rozsiewacze do nawozów, opryskiwacze, przyczepy samozbieraj¹ce itp.) i wywo³anie
w glebie niekorzystnych zmian w³aciwoci fizycznych, chemicznych i biologicznych.
Funkcja produkcyjna, niezale¿nie od zagro¿eñ, które niesie za sob¹ postêp w uprawie
roli oraz w nawo¿eniu, ochronie i zbiorze rolin, jest najwa¿niejsz¹, jak¹ ma do spe³nienia
przestrzeñ rolnicza [Nowicki i Marks 1997]. Wspó³czesna wytwórczoæ ¿ywnoci i pasz
wi¹¿e siê przede wszystkim z postêpem technologicznym, technicznym i specjalizacj¹
procesów produkcyjnych. Koniecznoæ wy¿ywienia coraz wiêkszej liczby ludnoci z coraz mniejszej powierzchni przeznaczonej pod uprawê sprawia, ¿e rolnictwo nie mo¿e zrezygnowaæ z dalszej intensyfikacji produkcji. Wywo³uje to gruntowne, najczêciej negatywne, zmiany w strukturze i funkcjonowaniu krajobrazu rolniczego jako ca³oci, b¹d
jego komponentów [Cymerman i Koc 1992, Ba³azy i Ryszkowski 1992, M³ynarczyk
i Marks 2000, Marks i Nowicki 2010].
Do ograniczenia tych negatywnych zmian aktualnie przyczyniæ siê mog¹ programy
rolnorodowiskowe realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
(PROW) na lata 20072013 oraz planowane na lata 20142020, finansowane ze rodków
Unii Europejskiej. Instrumentem PROW jest Krajowy Program Rolnorodowiskowy
(KPR), którego zasadniczym celem jest zachêcanie rolników do ochrony przyrody i rodowiska w ich gospodarstwach [Kuszewska i Fenyk 2010].
UWARUNKOWANIA RACJONALNEGO U¯YTKOWANIA PRZESTRZENI
Dzia³ania na rzecz ochrony i kszta³towania rodowiska na obszarach wiejskich wymagaj¹ ró¿norodnych koncepcji [Ryszkowski i Ba³azy 1996, Czaja 1999, Degórska 2000, Liro
2001, ¯elazo 2001]. Potrzebne s¹ wielorakie przedsiêwziêcia zarówno o charakterze inwestycyjnym i technicznym, jak i prawnym, organizacyjno-administracyjnym oraz edukacyjnym [Czaja 1999, Dubel 2001, ¯elazo 2001]. Wspomniani autorzy s¹ jednomylni i szczególnie podkrelaj¹ rangê edukacji ekologicznej jako instrumentu, który mo¿e przyczyniæ
siê w du¿ym stopniu do wprowadzania zasad zrównowa¿onego rozwoju. Potrzeby
w zakresie wiadomoci ekologicznej nale¿y realizowaæ nie tylko wród dzieci i m³odzie¿y
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na wszystkich szczeblach szkolnictwa, ale równie¿ poprzez rozmaite inicjatywy lokalne
np. konkursy na najpiêkniejsz¹ zagrodê czy ogród przydomowy, zbiórkê surowców wtórnych w postaci z³omu, opakowañ plastikowych, makulatury czy szk³a. Jedynie g³êbokie
zmiany w wiadomoci (zw³aszcza ludzi doros³ych) oraz budowanie spo³eczeñstwa obywatelskiego posiadaj¹cego szerok¹ wiedzê o otaczaj¹cym nas wiecie mo¿e zagwarantowaæ skuteczne zachowanie ca³oci ekosystemów [Czaja 1999, Degórska 2000, Dubel
2001, Kistowski 2001, ¯elazo 2001].
rodowisko przyrodnicze i jego racjonalne zagospodarowanie le¿y u podstaw planowania przestrzennego zgodnego z zasadami zrównowa¿onego i trwa³ego rozwoju.
Szczególna rola w tym zakresie przypada samorz¹dom gminnym, które dziêki miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego wydaj¹ decyzje prowadz¹ce do urz¹dzania i przekszta³ceñ obszaru ka¿dej gminy [Korzeniak 2001]. Plany te, stanowi¹c prawo
lokalne, s¹ gwarantem ³adu przestrzennego, przez który, jak podaje Dubel [2001], rozumie
siê zarówno harmonijnoæ, funkcjonalnoæ, logikê i czytelnoæ danego terytorium,
jak równie¿ jego walory estetyczne i takie gospodarowanie, które zachowa harmoniê
z przyrod¹. St¹d te¿ na gminnych w³adzach samorz¹dowych, a tak¿e samych mieszkañcach gmin spoczywa odpowiedzialnoæ za kszta³towanie bezporedniego otoczenia oraz
stan zasobów przyrodniczych i krajobrazowych; np. artyku³ 78 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [Dz.U. nr 92 z 2004 r., poz. 880] stanowi, i¿ rada gminy
jest zobowi¹zana zak³adaæ i utrzymywaæ w nale¿ytym stanie tereny zieleni i zadrzewienia.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
[Dz.U. nr 80 z 2003 r., poz. 717] zobowi¹zuje gminê do opracowania studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w którym uwzglêdnia siê m.in. stan
rodowiska i wymogi jego utrzymania, szczególnie w aspekcie ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego. Zdaniem Dubel [2001], opracowanie takie stanowi zatem wymierne
narzêdzie realizacji polityki przestrzennej ka¿dej gminy, a wnikliwa znajomoæ sfery przyrodniczej powinna byæ istotnym sk³adnikiem tego dokumentu, wykorzystywanym w sporz¹dzaniu opracowañ strategicznych (strategiach) dotycz¹cych dalszego rozwoju.
Jak podaj¹ Dubel [2001], Korzeniak [2001] oraz Szulczewska [2001], odpowiednie zarz¹dzanie, usankcjonowane w³aciwymi rozwi¹zaniami prawnymi, w znacznym stopniu
mo¿e siê przyczyniæ do racjonalnego u¿ytkowania i wykorzystywania przestrzeni, w tym
zachowania cennych uk³adów i powi¹zañ przyrodniczych. Panfiluk [2003] dodaje, i¿ nale¿yte prowadzenie polityki przestrzennej jest jednym z kluczowych elementów wdra¿ania
trwa³ego i zrównowa¿onego rozwoju, w szczególnoci na szczeblu lokalnym. Przyczynia
siê tak¿e do poprawy jakoci rodowiska i zachowania bioró¿norodnoci.
Cymerman i inni [1992] k³ad¹ du¿y nacisk na kszta³towanie krajobrazu jako czynnoci, która odbywa siê z myl¹ o jego wykorzystaniu lub odbiorze. Rozumiej¹ przez to racjonalne i planowe oddzia³ywanie cz³owieka b¹d wiêkszych grup spo³ecznych na wybrane cechy oraz elementy przyrodnicze i spo³eczno-ekonomiczne w kierunku optymalnego wykorzystania walorów estetycznych i ekonomicznych krajobrazu oraz przestrzennego zagospodarowania w celu uzyskania jeszcze wy¿szych wartoci dla obecnych i przysz³ych pokoleñ. O optymalizacji krajobrazu wspomina tak¿e Andrzejewski
[1992], który wskazuje na w³aciwe okrelenie wielkoci i jakoci poszczególnych sk³aActa Sci. Pol.
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dowych oraz na ich w³aciwe rozmieszczenie, by mog³y zachodziæ odpowiednie relacje
pomiêdzy nimi. Podobn¹ opiniê prezentuje Dubel [2001], dodaj¹c jednoczenie, i¿ narzêdziem do tego celu jest stosowne prowadzenie gospodarki przestrzennej.
Jak podaj¹ Marks i Nowicki [2010], kszta³towanie i porz¹dkowanie krajobrazu rolniczego wymagaæ bêdzie przede wszystkim zmian w strukturze w³adania ziemi¹ rolnicz¹ poprzez zakup, sprzeda¿, dzier¿awê, wymianê, scalanie itp. oraz korekty dotychczasowego
u¿ytkowania gruntów, ustalenie w³aciwych granic i powierzchni pól uprawnych (gruntów ornych), ³¹k i pastwisk, terenów lenych i zadrzewionych oraz innych np. u¿ytków
ekologicznych czy ródpolnych oczek wodnych.
Rolnictwo, a zw³aszcza nieodpowiednia gospodarka nawozami mineralnymi, jest jednym z g³ównych róde³ eutrofizacji wód. Ponadto sp³ywaj¹ce z pól uprawnych wody
zarówno powierzchniowe, jak i z systemów drenarskich, nios¹ z sob¹ znaczne iloci
zwi¹zków organicznych, powoduj¹c przedostawanie siê ich do zbiorników wodnych
w postaci chelatów lub kompleksów mineralno-organicznych [Ba³azy i Ryszkowski 1992].
W zwi¹zku z tym w³aciwego potraktowania wymaga stosowanie melioracji, z odpowiednim zrozumieniem istoty i funkcji melioracji technicznych (wodnych), rolinnych
(fitomelioracji) i agromelioracji oraz tzw. stref buforowych zapobiegaj¹cych migracji
sk³adników od¿ywczych z pól uprawnych do cieków i zbiorników wodnych [Marks i Nowicki 2010].
PODSUMOWANIE
Z punktu widzenia zagospodarowania i kszta³towania obszarów rolniczych Polski
oraz funkcjonowania rolniczego krajobrazu kulturowego z przedstawionych rozwa¿añ
wynikaj¹ wa¿ne konkluzje.
1. Kszta³towanie w³aciwego, kulturowego krajobrazu rolniczego w oparciu o przes³anki ekologiczne jest potrzeb¹ i jednym z wymogów wprowadzania ³adu przestrzennego i ekologicznego w poszczególnych regionach Polski.
2. Krajobraz kszta³towany przez nowoczesne rolnictwo, na którego szczególn¹ presjê wywiera mechanizacja prac polowych zwi¹zanych z upraw¹ roli, nawo¿eniem mineralnym i organicznym, ochron¹ rolin oraz zbiorem, charakteryzuje siê wzrostem regularnoci kszta³tu i powierzchni pól oraz spadkiem liczby uprawianych gatunków w poszczególnych
gospodarstwach.
3. Jednym z czynników kszta³tuj¹cych ró¿norodnoæ krajobrazu rolniczego i warunkuj¹cych ci¹g³oæ rolnictwa, a tym samym trwa³ej równowagi w agroekosystemach, jest
p³odozmian, którego funkcje ekologiczne, produkcyjne i organizacyjne s¹ najczêciej nie
doceniane przez wspó³czesne rolnictwo za wyj¹tkiem gospodarstw ekologicznych.
4. W ekosystemach polnych niezbêdna jest weryfikacja aktualnej struktury zasiewów i optymalizacja g³ównych ogniw agrotechniki poprzez: racjonalizacjê doboru i nastêpstwa gatunków w zmianowaniu, usprawnienie zabiegów nawo¿enia, uprawê roli,
siew  sadzenie, ochronê rolin przed agrofagami oraz zbiór ziemiop³odów.
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5. Do ograniczenia ró¿norodnoci gatunkowej agroekosystemów, zubo¿enia sk³adu
gatunkowego dzikiej fauny i flory, wzrostu monotonii krajobrazu i uproszczenia jego
struktury przyczynia siê, wymuszona postêpem technologicznym i technicznym, likwidacja miedz, dróg ródpolnych, rowów melioracyjnych, zadrzewieñ, zakrzaczeñ itp.
6. Objawy degradacji walorów rodowiska rolniczego (krajobrazu) przebiegaj¹ i uwidoczniaj¹ siê w bardzo szybkim tempie, natomiast odbudowa struktur krajobrazowych
jest procesem d³ugotrwa³ym.
7. Nale¿y zadbaæ o powszechny rozwój wiadomoci ekologicznej spo³eczeñstwa
i realizowaæ go nie tylko wród dzieci i m³odzie¿y na wszystkich szczeblach szkolnictwa,
ale równie¿ wród doros³ych poprzez rozmaite inicjatywy m.in. samorz¹du lokalnego, organizacji rz¹dowych i pozarz¹dowych, stowarzyszeñ, klubów itp.
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PROGRESS IN PLANT PRODUCTION AND ITS IMPACT
ON THE AGRICULTURAL LANDSCAPE
Abstract. This paper analyses areas of conflict between the practice of modern agriculture
and the preservation, protection and the variety management of agro-ecosystems and
landscapes. The development of modern agriculture in modern times, especially accompanied
by agricultural engineering, chemicalization and production specialization, has caused
negative transformations in the geographical, natural and cultural environment. These
transformations have often caused the irreversible degradation of landscape elements.
The policy of environment protection especially concerns areas which are particularly
ecologically sensitive. However, this policy should concern agriculture on a broader
scale, which is a spatially dominant form of soil utilization which generates many
threats to biological and landscape diversity. It is necessary to develop forms
of agricultural farming which are capable of maintaining a considerable wealth of fauna
and flora and limit threats or introduce new active ways of stimulating the preservation
of the natural environment and the landscape in an intact state. Biodiversity reduction
and landscape degradation are especially visible in rural areas, which currently cover
more than 90% of the territory in Poland.
Key words: agricultural landscape, crop production, landscape shaping
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RÓD£A INFORMACJI O NAZWACH MIEJSCOWYCH
NA PRZYK£ADZIE OBSZARÓW LENYCH*
Tomasz Olenderek
Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Streszczenie. Lasy pe³ni¹ kluczow¹ rolê w krajobrazie przestrzeni wiejskiej. Jednym
z rodzajów informacji okrelaj¹cych ich funkcje socjalne s¹ nazwy miejscowe (nazwy
geograficzne, toponimy). Przedmiotem badañ by³y toponimy lene, czyli nazwy obszarów lenych oraz obiektów zwi¹zanych z gospodark¹ len¹. Celem by³ wybór kilkunastu zbiorów danych przestrzennych (map topograficznych, map turystycznych oraz
Pañstwowego Rejestru Nazw Geograficznych), a nastêpnie porównanie ich z punktu widzenia liczby zawartych tam toponimów lenych. Badaniami objêto czêci trzech nadlenictw (Daleszyce, Pisz, Tuchola) po³o¿onych w ró¿nych czêciach Polski. W sumie na
ich terenach znaleziono ponad 120 toponimów, które podzielono na 8 kategorii. Stwierdzono, ¿e porównywane zbiory danych s¹ zró¿nicowane zarówno pod wzglêdem liczby,
jak i kategorii przedstawianych toponimów lenych. Generalnie dobre mapy turystyczne, mimo mniejszej skali, zawieraj¹ nieco wiêksz¹ liczbê tego rodzaju nazw w³asnych
ni¿ wspó³czesne mapy topograficzne.
S³owa kluczowe: toponim leny, mapa topograficzna, mapa turystyczna, Pañstwowy
Rejestr Nazw Geograficznych.

WPROWADZENIE
Grunty lene oraz zadrzewione i zakrzewione zajmuj¹ ponad 30% powierzchni Polski;
78% powierzchni lasów znajduje siê w zarz¹dzie Pañstwowego Gospodarstwa Lenego
Lasy Pañstwowe. Znacz¹ca rola lenictwa w zrównowa¿onym rozwoju obszarów wiejskich pozwala przyj¹æ za³o¿enie, ¿e w kszta³towaniu przestrzeni istotn¹ rolê odgrywaj¹
sposoby zbierania, przetwarzania, analizowania i udostêpniania informacji o lasach.

Adres do korespondencji  Corresponding author: Tomasz Olenderek, Katedra Urz¹dzania
Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Lenictwa, Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, tomasz_olenderek@sggw.pl
* W artykule wykorzystano wyniki badañ projektu sfinansowanego ze rodków Narodowego
Centrum Nauki pt. Toponimy lene na polskich mapach topograficznych
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Jednym z rodzajów informacji okrelaj¹cych poziom socjalnych (spo³eczno-kulturowych) funkcji lasu s¹ odniesione przestrzennie nazwy miejscowe (nazwy geograficzne,
toponimy). Dziêki nim las przestaje byæ anonimowym, obcym rodowiskiem, staj¹c siê
zbiorem miejsc ³atwych do okrelenia i mo¿liwych do identyfikacji w przestrzeni, a tak¿e
potwierdzaj¹cych walory kulturowe i turystyczne obszarów wiejskich. Nazwy s¹ istotnymi atrybutami elementów krajobrazu, bêd¹c wa¿nym elementem geoinformacji w planowaniu rozwoju przestrzeni wiejskiej.
Podstawow¹ pozycj¹ literatury na temat toponimów jest obszerna praca Czernego
[2011]. Autor przedstawia w niej najwa¿niejsze zagadnienia zwi¹zane z nazwami geograficznymi oraz podaje ró¿ne ich klasyfikacje. W dalszej czêci monografii dokonuje geograficznej interpretacji licznych teorii powiêconych nazwom w³asnym przedstawianym
od staro¿ytnoci a¿ do czasów wspó³czesnych. Bardzo cenne s¹ równie¿ liczne artyku³y
Go³askiego [np. 1994] ilustruj¹ce przede wszystkim problemy zwi¹zane z przedstawianiem
nazw miejscowych na polskich mapach topograficznych w ci¹gu ostatnich kilkudziesiêciu lat. Wród publikacji powiêconych toponimom lenym nale¿y przede wszystkim
wyró¿niæ prace Zarêby [np. 1979] dotycz¹ce ustalania nazw dla kompleksów lenych zarówno wiêkszych (puszcz), jak i mniejszych (uroczysk). Wystêpowanie toponimów na
wybranych mapach obszarów wiejskich (na przyk³adzie Kozienickiego Parku Krajobrazowego) by³o ju¿ przedmiotem badañ autora [Olenderek 2011].
Przedmiotem badañ opisanych w tym artykule s¹ toponimy lene (sylwanimy), czyli
nazwy obszarów lenych oraz obiektów zwi¹zanych z gospodark¹ len¹. Celem badañ
jest porównanie wybranych zbiorów danych przestrzennych: map lenych, map topograficznych, map turystycznych oraz Pañstwowego Rejestru Nazw Geograficznych z punktu
widzenia zawartoci informacji o nazwach miejscowych dla obszarów ró¿nych kompleksów lenych.
Jako obszar badañ wybrano piêæ obrêbów lenych nale¿¹cych do trzech nadlenictw
po³o¿onych w ró¿nych czêciach kraju: obrêb wit i obrêb Zalesie w Nadlenictwie Tuchola (w granicach z 1988 r.) o ³¹cznej powierzchni oko³o 14 800 hektarów, obrêb Pisz
w Nadlenictwie Pisz (w granicach z 1994 r.) o powierzchni oko³o 10 000 hektarów oraz
obrêb Daleszyce i obrêb Marzysz w Nadlenictwie Daleszyce  po³o¿onym na po³udniowy wschód od Kielc (w granicach z 2007 r.), o ³¹cznej powierzchni oko³o 8700 hektarów.
Wszystkie wymienione obszary wchodz¹ w sk³ad lenych kompleksów promocyjnych
(LKP). Badaniami objêto zasadniczo grunty nale¿¹ce do Lasów Pañstwowych, chocia¿
brano te¿ pod uwagê np. bezporednio do nich przylegaj¹ce drogi lub tereny dawnych
leniczówek.
MATERIA£ BADAWCZY
Zebrane materia³y podzielono na cztery grupy: mapy lene, mapy topograficzne,
mapy turystyczne oraz Pañstwowy Rejestr Nazw Geograficznych.
Do zbioru map lenych wybrano mapy przegl¹dowe w skalach 1:20 000 lub 1:25 000
wymienionych wczeniej obrêbów lenych. Na mapach tych oznaczonych jest stosunkowo niewiele toponimów. Z regu³y jest to nazwa nadlenictwa i obrêbu (w g³ówce
Acta Sci. Pol.

ród³a informacji o nazwach miejscowych na przyk³adzie obszarów lenych

157

mapy), a tak¿e nazwy kompleksów lenych (uroczysk)  to ich przedstawienie by³o podstawowym kryterium doboru map. Mniej istotne by³y tutaj inne kategorie nazw miejscowych: np. leniczówek (wystêpuj¹ce na mapach obszaru Tuchola) oraz miejscowoci lub
rzek. Na ogó³ mapy lene nie by³y porównywane z innymi zbiorami danych, poniewa¿
nie stanowi¹ samodzielnych opracowañ. Wchodz¹ w sk³ad operatu urz¹dzania lasu, stanowi¹c zaledwie drobn¹ czêæ tego dokumentu.
Do zbioru map topograficznych wybrano mapy w skali 1:10 000 (wykonane w uk³adach wspó³rzêdnych 1965 oraz 1992), w skali 1:25 000 (w uk³adzie 1965), w skali 1:50 000
(w uk³adach 1942, 1992 oraz UTM) oraz w skali 1:100 000 (w uk³adzie 1980). Niektóre
z nich pokrywaj¹ obszar badañ jedynie czêciowo. Mapy 1:10 000 w uk³adzie 1992 oraz
1:50 000 w uk³adzie UTM s¹ dostêpne tylko dla obszaru Daleszyce oraz dla obszaru
Pisz. W przypadku czêci map do badañ wykorzystywano papierow¹ ich wersjê, w przypadku mapy 1:10 000 w uk³adzie 1992 oraz map w uk³adach 1965 i 1980 wykorzystano
stronê internetow¹ geoportal.gov.pl. St¹d wynika brak dostêpu do mapy 1:10 000
w uk³adzie 1965 dla tych terenów, dla których opracowano mapê w uk³adzie 1992. Istotna jest stosunkowo du¿a rozpiêtoæ czasu wydania wybranych do analiz map: od lat 50.
i 60. (mapa w uk³adzie 1942), przez lata 70. i 80. (mapy w uk³adach 1965 i 1980), a¿ po
lata 90. i pierwsz¹ dekadê XXI wieku (mapy w uk³adach 1992 i UTM).
Do zbioru map turystycznych wybrano mapy w trzech skalach. W skali 1:60 000 dla
ka¿dego z trzech obszarów badawczych wyda³o mapê inne wydawnictwo, odpowiednio:
Compass (obszar Daleszyce), Eko-Karpio (obszar Tuchola) i ExpressMap (obszar Pisz).
W skali 1:75 000, w której opracowanych zosta³o najwiêcej map, do badañ wybrano
mapy wydawnictwa Demart. Opracowania w skali 1:100 000 to przyrodnicze mapy lenych kompleksów promocyjnych, zlecone do wykonania przez Lasy Pañstwowe firmie
Compass (obszar Daleszyce) oraz Digikart (obszary Tuchola i Pisz). Mapy te charakteryzuj¹ siê, w stosunku do map topograficznych, bardziej aktualn¹ treci¹; wszystkie zosta³y wydane w ci¹gu ostatnich kilku lat.
Ostatnim ród³em danych jest Pañstwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG).
W artykule wykorzystano jedynie nazwy wywietlane na stronie internetowej geoportal.gov.pl na tle wybranych map topograficznych. Dla ka¿dej z tych nazw dostêpny jest
(odp³atnie) zestaw atrybutów okrelaj¹cych m.in. dok³adne ich po³o¿enie oraz kategoriê.
Informacje o zasobach rejestru i postêpach w ich aktualizacji mo¿na znaleæ na stronach
internetowych Centralnego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
METODYKA
Na pokrywaj¹cych obszar badawczy mapach topograficznych, turystycznych oraz
w PRNG odnaleziono ³¹cznie 122 toponimy lene, które podzielono na dziewiêæ nastêpuj¹cych kategorii: lasy (2 toponimy), las (3), czêæ lasu (31), u¿ytek nieleny (6), obszar
ochrony przyrody (10), leniczówka (46), obiekt infrastruktury gospodarczej (7), obiekt turystyczny (4) oraz szlak turystyczny (13). Dok³adniejsz¹ charakterystykê kategorii przedstawiono w dalszej czêci tekstu. Ze wzglêdu na cechy wykorzystanych materia³ów (map),
przyjêty podzia³ odbiega od stosowanego w PRNG podzia³u na klasy oraz rodzaje.
Administratio Locorum 11(2) 2012

158

Tomasz Olenderek

Dla ka¿dej kategorii okrelono, na jakich mapach oznaczane s¹ tego rodzaju obiekty.
Obliczono tak¿e czêstoæ ogóln¹ kategorii, liczon¹ jako procent sumy toponimów danej kategorii wystêpuj¹cych na wszystkich mapach w stosunku do iloczynu liczby toponimów danej kategorii (podanej wczeniej) oraz liczby map. Sporód zbioru map wy³¹czano opracowania, na których dana kategoria toponimów nie by³a oznaczana.
Na koñcu opracowania policzono równie¿ wartoci czêstoci ród³owej ogólnej jako
procent liczby wszystkich toponimów odnalezionych na arkuszach danej mapy w stosunku do podanej wczeniej liczby 122 toponimów znalezionych na wszystkich mapach.
Dla wybranych kategorii, charakteryzuj¹cych siê odpowiednio du¿¹ liczb¹ toponimów (czêæ lasu, leniczówka), okrelono czêstoæ ród³ow¹ kategorii wystêpowania
toponimów na danej mapie (zbiorze danych). Wartoæ ta by³a liczona jako procent liczby
toponimów danej kategorii odnalezionych na okrelonej mapie w stosunku do podanej
wczeniej liczby toponimów tej kategorii znalezionych na wszystkich mapach.
Dla tych samych dwóch kategorii okrelono równie¿ czêstoæ regionaln¹ kategorii
wystêpowania toponimów na terenie poszczególnych obszarów badawczych. Wartoæ ta
by³a liczona jako procent sumy toponimów danej kategorii wystêpuj¹cych na wszystkich mapach tego obszaru w stosunku do iloczynu liczby toponimów danej kategorii
wystêpuj¹cych na danym obszarze i liczby map dostêpnych dla danego obszaru. Podobnie jak w przypadku obliczania czêstoci ogólnej kategorii, ze zbioru map dostêpnych dla danego obszaru wy³¹czano opracowania, na których dana kategoria toponimów nie by³a oznaczana.
Pozosta³e szeæ kategorii, charakteryzuj¹ce siê znacznie mniejsz¹ liczb¹ toponimów,
opisano bardziej ogólnie. Badano ponadto, czy w pobli¿u istniej¹ inne obiekty o tej samej nazwie (najczêciej by³y to miejscowoci, rzadziej obiekty fizjograficzne), co mog³oby wskazywaæ na jej pochodzenie. Analizowano te¿ problemy zwi¹zane z ochron¹ toponimów, wyró¿niaj¹c nazwy wystêpuj¹ce najrzadziej lub niewymienione w bazie PRNG.
Zwrócono tak¿e uwagê na zjawisko ró¿nego nazywania tych samych obiektów.
WYNIKI BADAÑ ORAZ ICH INTERPRETACJA
Wyniki przeprowadzonych badañ opisano wed³ug ustalonych kategorii obiektów po
przyporz¹dkowaniu ka¿dej z nich kolejnego numeru.
1. Obszar nale¿¹cy do kategorii lasy odpowiada zbiorowi kompleksów lenych rozmieszczonemu na wiêkszym obszarze. Do pierwszej grupy obszarów tej kategorii mog¹
nale¿eæ lene jednostki administracyjne, np. nadlenictwa, lene kompleksy promocyjne
lub regionalne dyrekcje Lasów Pañstwowych. Sporód badanych map, nazwy nadlenictw oznaczane by³y na mapach lenych oraz mapach LKP, nazwy obrêbów jedynie na
mapach lenych, za nazwy LKP jedynie na mapach tych kompleksów. Nazwy tej grupy
nie s¹ w ogóle umieszczane ani w PRNG, ani na mapach topograficznych, ani na standardowych mapach turystycznych. Pochodz¹ najczêciej od nazw miejscowoci.
Do drugiej grupy w ramach kategorii lasy, nale¿¹ zbiory kompleksów lenych, wyró¿niane wspóln¹ nazw¹ ze wzglêdu na tradycjê lub specyficzny charakter funkcjonalny,
ale niemaj¹ce charakteru administracyjnego, np. bory, puszcze itp. Na prawie wszystkich
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badanych mapach topograficznych oraz turystycznych (poza jedn¹) nazwy Bory Tucholskie i Puszcza Piska zosta³y umieszczone, za na mapach LKP  jedynie w tytu³ach
map.
2. Kategoria las jest kategori¹ podstawow¹. Odpowiada kompleksowi lenemu,
czyli obszarowi charakteryzuj¹cemu siê jednolitym sposobem w³adania. Mo¿e byæ to obszar nale¿¹cy do Lasów Pañstwowych (tzw. uroczysko), samorz¹du (np. las miejski) lub
w³acicieli prywatnych. Poszczególne lasy mog¹ s¹siadowaæ ze sob¹. Obszary tej kategorii oznaczane s¹ g³ównie na mapach lenych, a i to nie na mapach wszystkich nadlenictw. W sumie na mapach lenych trzech obszarów badawczych znaleziono 63 nazwy lasów (czyli uroczysk). Nie brano tu pod uwagê czêstych przypadków uzupe³niania dodatkowo nazw cyframi, np. Kwik I, Kwik II, Kwik III itd., natomiast uwzglêdniono okrelenia typu kompleks g³ówny, traktuj¹c je jako kompleksy g³ówne obrêbów,
na przyk³ad Kompleks g³ówny obrêbu Zalesie. W 52 przypadkach (ponad 80%) toponimy te pochodzi³y od nazw pobliskich miejscowoci, przy czym wyrane by³o tu zró¿nicowanie regionalne (Tuchola  ponad 90%, Daleszyce  poni¿ej 60%). W siedmiu przypadkach toponimy pochodzi³y od nazw obiektów fizjograficznych: gór (Daleszyce),
wysp (Pisz) oraz jeziora (Tuchola). W czterech przypadkach nie znaleziono w s¹siedztwie innego obiektu o tej samej nazwie.
Sporód opisanego zbioru nazw lasów na mapach topograficznych oraz turystycznych znaleziono zaledwie trzy nazwy. Wyst¹pi³y one tylko na obszarze badawczym Pisz.
Zosta³y opisane na wszystkich mapach z wyj¹tkiem mapy topograficznej 1:100 000.
3. Obszar kategorii czêæ lasu odpowiada czêci obszaru kategorii las. Powinny
byæ to grunty rzeczywicie poroniête lasem (drzewostan). Nazwy te umieszczone s¹
w PRNG, na mapach turystycznych i na wiêkszoci map topograficznych (z wyj¹tkiem
mapy 1:100 000), natomiast nie umieszczono ich na mapach lenych. W sumie znaleziono 31 takich nazw. Czêstoæ ogólna kategorii wynios³a nieco ponad 60%, a czêstoæ ród³owa tej kategorii jest zró¿nicowana. Prawie wszystkie nazwy (poza jedn¹) wymieniono
w PRNG. Oko³o 80% nazw opisano na obu mapach topograficznych w uk³adzie 1992
oraz na mapie turystycznej 1:60 000. Kolejne miejsca zajê³y mapy topograficzne w uk³adzie 1965 z wynikami: 70%  mapa 1:25 000 i 60%  mapa 1:10 000 i mapa 1:50 000
w uk³adzie UTM z wynikiem 50%. Po oko³o 40% nazw umieszczono na mapie turystycznej 1:75 000 oraz na mapie LKP. Pozosta³e dwie mapy topograficzne wypad³y du¿o s³abiej.
Nieca³e 20% umieszczono na mapie 1:50 000 w uk³adzie 1942, za na mapie 1:100 000
w uk³adzie 1980 znalaz³a siê tylko jedna nazwa.
Sporód ca³ego zbioru nazw czêci lasów najwiêcej, bo a¿ 24 (prawie 80%), wystêpowa³o w Daleszycach. Czêstoæ regionalna kategorii dla wszystkich obszarów jest bardzo zbli¿ona i wynosi od 60% (Daleszyce i Pisz) do 65% (Tuchola). Najwiêksze ró¿nice
wystêpuj¹ na mapie topograficznej 1:25 000, na której brakuje nazw na obszarze badawczym Tuchola, oraz na mapach LKP, gdzie zdecydowanie najmniej nazw przedstawiono
na obszarze Daleszyce (opracowanym przez inne wydawnictwo).
W wiêkszoci nazwy czêci lasów s¹ oryginalne. Bardzo niewiele z nich pochodzi
od innych toponimów: nazw miejscowoci (5) lub gór (3). Jedna nazwa pochodzi od nazwiska (Uroczysko Wyczó³kowskiego). Najrzadziej sporód wszystkich nazw tej kategorii, tylko raz, wyst¹pi³a nazwa Popówka (w PRNG). Po dwa razy opisano nazwê dawnej
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osady Gajki (w PRNG oraz na mapie 1:50 000 w uk³adzie 1942) oraz nazwê Du¿y Bór (jedynie na obu mapach firmy Compass). Nazwa ta nie jest zagro¿ona, gdy¿ w PRNG oraz
na innych mapach mo¿na znaleæ po³o¿on¹ w pobli¿u osadê o tej samej nazwie.
Ró¿nice w nazywaniu tych samych obiektów mog¹ polegaæ na innym zapisie nazwy,
np. Porêba Morawiecka i Porêba Morawicka. Czêciej zdarza siê dodawanie rzeczownika
przed nazw¹, np. Las Struga lub Uroczysko Piekie³ko. Ogólnie postêpuje siê tak na mapach w najwiêkszych skalach (bo jest na nich wiêcej miejsca) lub na mapach, na których
umieszcza siê mniej nazw (mapy topograficzne 1:50 000 w uk³adach 1942 i UTM). Nie
postêpuje siê tak natomiast w PRNG (gdzie kategoria obiektu umieszczona jest w tabeli
atrybutów) ani na mapie 1:50 000 w uk³adzie 1992 (cechuj¹cej siê du¿¹ liczb¹ nazw
i mniejsz¹ skal¹). Wyj¹tkami s¹ toponimy typu Las Wolski, gdzie drugi cz³on nazwy jest
przymiotnikiem. Wtedy wersja taka wystêpuje ju¿ we wszystkich ród³ach.
Odrêbnym problemem jest kwalifikacja obiektów tego typu. Czy Las Wolski jest czêci¹ lasu czy te¿ lasem? Wydaje siê, ¿e gdy teren ten ma odrêbnego w³aciciela, nale¿y
zaliczyæ go do kategorii las. Je¿eli za stanie siê on czêci¹ nazwanego ju¿ kompleksu
nale¿¹cego do Lasów Pañstwowych, wtedy powinna zmieniæ siê równie¿ jego kategoria.
Specyficzny sposób umieszczania nazw na mapach lenych mo¿e byæ zwi¹zany z ich
treci¹: bardzo bogat¹ na gruntach Lasów Pañstwowych i bardzo ubog¹ na pozosta³ych
obszarach, na powierzchni których ³atwo umieciæ jest nazwy kompleksów lenych. Dla
leników najwa¿niejszy jest podzia³ lasu na oddzia³y i wydzielenia (drzewostany) oraz
opisy ich cech. Dlatego na swoich s³u¿bowych mapach nie opisuj¹ ju¿ oni nazw czêci
tych kompleksów. Na ogólnie dostêpnych mapach topograficznych i turystycznych
umieszcza siê na obszarach lenych wzglêdnie niewiele szczegó³ów sytuacyjnych i dlatego jest tam wiêcej miejsca na toponimy. Istotnym problemem mo¿e byæ te¿ brak odpowiedniej wymiany informacji miêdzy kartografami a lenikami.
4. Do kategorii u¿ytek nieleny zaliczono obszary o charakterze nielenym lub czêciowo pokryte lasem, ale znajduj¹ce siê na gruntach nale¿¹cych do Lasów Pañstwowych. Wród nich znaleziono dwa bardzo niewielkie obszary maj¹ce rangê samodzielnych uroczysk  opisano je jedynie na mapach lenych. Pozosta³e siedem to obszary
o tej samej randze, co czêæ lasu, ale nie poroniête lasem. Wiêkszoæ z nich (poza
jednym) stanowi¹ tereny zabagnione, niektóre s¹ pozosta³ociami po dawnych jeziorach.
¯adnego z tych obszarów nie opisano na mapie lenej.
Czêstoæ ogólna kategorii dla u¿ytków nielenych wynosi ponad 70%, czyli nieco
wiêcej ni¿ w przypadku kategorii czêæ lasu. Prawie wszystkie toponimy (6) znajduj¹
siê na obszarze badawczym Tuchola. Najrzadziej umieszczany jest toponim L¹dowisko
(jedyny niezwi¹zany z terenami podmok³ymi)  znaleziono go tylko w PRNG oraz na mapie LKP. Na wiêkszoci map topograficznych opisano piêæ lub szeæ nazw u¿ytków nielenych, a na mapach turystycznych trzy lub cztery nazwy. Na dwóch mapach topograficznych (1:50 000 w uk³adzie UTM oraz 1:100 000) opisano tylko po jednej nazwie.
Jeden toponim pochodzi od nazwy miejscowoci, pozosta³e nie maj¹ swoich odpowiedników wród innych, oznaczonych na mapach obiektów. W kilku przypadkach nazwy
tych samych obiektów na mapach nieco ró¿ni¹ siê od siebie.
5. Do kategorii obszar ochrony przyrody zaliczono nazwy 10 obiektów: obszaru Natura 2000 (1), parków krajobrazowych (3) oraz rezerwatów przyrody (6). Nazw tej kategorii
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nie umieszcza siê w bazie PRNG. Czêstoæ ogólna kategorii wynosi 50% (nie licz¹c
PRNG), ale na mapach topograficznych wynosi ona tylko 25%, natomiast na mapach turystycznych  ponad 90% (a gdyby nie uwzglêdniaæ obszaru Natura 2000, by³oby nawet 100%). Warto jednak zaznaczyæ, ¿e badane by³y wy³¹cznie nowe mapy turystyczne,
a nie wszystkie obszary chronione istnia³y dawniej. Potwierdzaæ to mo¿e fakt, ¿e sporód map topograficznych najwiêcej nazw obszarów chronionych oznaczono na mapach
najnowszych. Wszystkie nazwy obiektów chronionych pochodz¹ od innych toponimów.
6. Kategoria leniczówka równie¿ nale¿y do najbardziej zmiennych, jednak o ile obszarów zwi¹zanych z ochron¹ przyrody na ogó³ przybywa, to w przypadku leniczówek
sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana. Mamy tutaj do czynienia ze zmianami:
po³o¿enia (kiedy leniczówkê sprywatyzowano, a nowa pojawia siê w bli¿szej lub dalszej
odleg³oci od niej), funkcji (kiedy gajówka zamienia siê w leniczówkê, a leniczówka
w siedzibê nadlenictwa) i nazwy (kiedy zmianie ulega nazwa lenictwa). Dodatkowo sytuacja komplikuje siê w przypadku obiektów, których nazwy s¹ identyczne z nazwami
pobliskich miejscowoci. Na mapach topograficznych nie s¹ one wtedy opisywane,
choæ fakt istnienia leniczówki w terenie pokazuje siê za pomoc¹ odpowiedniego znaku.
Do tej kategorii zaliczono stosunkowo du¿o, bo a¿ 46 nazw obiektów, chocia¿ na
pewno wszystkie nie mog³y formalnie funkcjonowaæ w jednym czasie. St¹d zapewne czêstoæ ogólna kategorii wynosi tylko nieco ponad 50%. Wartoci czêstoci ród³owej kategorii by³y ma³o zró¿nicowane. Najwiêcej nazw, oko³o 60%, by³o w PRNG, na dwóch
mapach turystycznych 1:60 000 i 1:75 000 oraz na obu mapach topograficznych w uk³adzie 1992. Nieco mniej, 55%, by³o na mapie 1:50 000 UTM, po oko³o 50%  na mapie
LKP, mapie 1:50 000 w uk³adzie 1942 oraz na mapach 1:10 000 i 1:25 000 w uk³adzie 1965.
Najmniej obiektów tej kategorii (40%) oznaczono na mapie topograficznej 1:100 000
w uk³adzie 1980.
Zachowano stosunkowo du¿¹ równowagê regionaln¹ w zakresie liczby nazw leniczówek: na trzech obszarach opisano ich 1318. Wartoci czêstoci regionalnej kategorii
s¹ ju¿ bardziej zró¿nicowane. Najczêciej opisywano leniczówki w Tucholi (75%), rzadziej w Piszu  50%, najrzadziej za w Daleszycach (tylko 30%). Byæ mo¿e wynika to
z wiêkszego rozproszenia kompleksów lenych w Górach wiêtokrzyskich, czego skutkiem jest wiêksze prawdopodobieñstwo, ¿e w pobli¿u leniczówki znajdzie siê miejscowoæ o tej samej nazwie. Inn¹ przyczyn¹ mog¹ byæ czêstsze zmiany w³asnociowe lub
administracyjne na tym obszarze, przez co dany obiekt faktycznie wystêpuje w terenie
w krótszym czasie. Zró¿nicowanie regionalne widoczne jest tak¿e w zakresie pochodzenia nazw. W Daleszycach od nazw innych obiektów pochodzi oko³o 90% toponimów,
w Tucholi oko³o 50%, za w Piszu zaledwie oko³o 30%. Wynikaæ to mo¿e z wyranych
ró¿nic w zakresie liczby toponimów w ró¿nych regionach kraju.
Osiem leniczówek opisano na mapach tylko raz. By³y to dwie starsze mapy: mapa
1:50 000 w uk³adzie 1942 i mapa 1:25 000 w uk³adzie 1965. Nazwy te s¹ wymienione równie¿ w PRNG, ale jako nazwy miejscowoci, a nie leniczówek. Nazwy dwóch gajówek
odnaleæ mo¿na tylko w PRNG. Osiem innych nazw leniczówek w ogóle nie znalaz³o siê
w zasobie PRNG. Prawdopodobn¹ przyczyn¹ takiego stanu rzeczy jest to, ¿e zasób ten
nie zosta³ w tym zakresie oparty na aktualnych danych. Pojawi³y siê one bowiem znalezione na mapach najnowszych. Ró¿nice w nazwach tych samych obiektów wynikaj¹ce
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z przyczyn, o których wspomniano wczeniej, s¹ w przypadku tej kategorii dosyæ znaczne i dotycz¹ w sumie ponad 30% obiektów.
7. Toponimów zaliczonych do grupy obiekt infrastruktury lenej jest niewiele (tylko siedem), ale s¹ one bardzo ró¿norodne. Znaleziono nazwy trzech sk³adnic drzewa,
dwóch dróg, jednego mostu i jednej szkó³ki lenej (na mapie LKP). Czêstoæ ogólna kategorii jest bardzo niska, wynosi tylko oko³o 30%. ¯adnej z nazw nie znaleziono w Daleszycach. Tylko jedna figuruje w bazie PRNG. Sporód pozosta³ych najczêciej pokazywane by³y nazwy dróg. Sk³adnice drzewa o nazwach Osowo, Miñsko i Zatoka pokazano
jedynie na mapach topograficznych w uk³adzie 1965  w skali 1:10 000 i 1:25 000. Mo¿na
je zatem zaliczyæ do grupy nazw zagro¿onych.
8. Do kategorii obiekt turystyczny zaliczono tylko cztery nazwy  dwie nazwy g³azów narzutowych oraz dwie nazwy obozowisk partyzanckich oddzia³ów Armii Krajowej.
Oznaczono je na mapach turystycznych oraz w bazie PRNG (tylko g³azy narzutowe).
W odniesieniu do tych róde³ danych czêstoæ ogólna kategorii wynosi 50%. Toponimy
te nie by³y oznaczone na ¿adnym zbadanym arkuszu mapy topograficznej.
9. Do kategorii szlak turystyczny zaliczono nazwy szlaków pieszych, rowerowych oraz
nazwê cie¿ki edukacyjnej. Znaleziono w sumie 13 takich toponimów, w tym a¿ 11
w Tucholi. Umieszczano je tylko na mapach turystycznych 1:60 000 i 1:75 000 oraz na mapie
topograficznej 1:10 000 w uk³adzie 1992. Ka¿dy z obiektów zosta³ zatem opisany najwy¿ej raz
lub dwa razy. Nie oznaczano ich na pozosta³ych mapach topograficznych, na mapach LKP,
brak ich tak¿e w bazie PRNG. Czêstoæ ogólna kategorii jest wysoka i siêga 70%. Nazwy te
by³y zdecydowanie najd³u¿sze sporód wszystkich odnalezionych toponimów.
Ogólnie, we wszystkich omiu kategoriach znalaz³y siê 122 nazwy. Wartoci czêstoci ród³owej ogólnej dla poszczególnych map s¹ zró¿nicowane. Najwiêcej, bo oko³o
70% (122 to 100%), mo¿na znaleæ na mapach turystycznych 1:60 000. Podobn¹ liczbê,
oko³o 60% nazw, mo¿na znaleæ w bazie PRNG, na mapach 1:10 000 i 1:50 000 w uk³adzie
1992 oraz (najmniej) na mapach turystycznych w skali 1:75 000. Oko³o 50% nazw zamieszczono na mapach topograficznych 1:10 000 i 1:25 000 w uk³adzie 1965, na mapie
1:50 000 w uk³adzie UTM oraz na mapach LKP. Znacznie mniej nazw znalaz³o siê na
dwóch najstarszych mapach topograficznych  na mapie 1:50 000 w uk³adzie 1942 (oko³o
30%) oraz na mapie 1:100 000 (oko³o 20%).
PODSUMOWANIE
Niewysokie wartoci czêstoci ród³owej ogólnej dla niektórych map bra³y siê m.in.
st¹d, ¿e z za³o¿enia nie oznaczano na nich ca³ych kategorii obiektów. Na wiêkszoci map
topograficznych nie oznaczano nazw obiektów i szlaków turystycznych, w PRNG brak
nazw obiektów zwi¹zanych z ochron¹ przyrody oraz nazw szlaków. Najs³abiej pod tym
wzglêdem wypad³a mapa topograficzna 1:100 000 w uk³adzie 1980, na której sporód badanych kategorii oznaczano praktycznie tylko nazwy wiêkszych obszarów lenych oraz leniczówek. Wartoci czêstoci wystêpowania poszczególnych kategorii toponimów trudno
jest ze sob¹ porównywaæ ze wzglêdu na bardzo ró¿n¹ ich liczebnoæ. Dla najliczniejszych
kategorii  czêæ lasu i leniczówka wartoci te wynosz¹ odpowiednio 60% oraz 50%.
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Wybrane mapy turystyczne, mimo mniejszej skali, pod wzglêdem liczby zamieszczanych toponimów lenych wypad³y lepiej od map topograficznych, chocia¿ gdy odrzucimy starsze mapy sprzed 1990 r., ró¿nice te stan¹ siê mniej wyrane. Nie powinno to dziwiæ. Wszak celem mapy topograficznej jest w tym przypadku jedynie orientacja
w terenie, za celem mapy turystycznej jest tak¿e zachêcenie turysty do odwiedzenia
znajduj¹cych siê w nim ciekawych miejsc. Umieszczenie oryginalnej nazwy na mapie
zwraca uwagê jej u¿ytkownika na opisany obiekt.
Na stosunkowo du¿e zró¿nicowanie róde³ w zakresie liczby umieszczonych nazw nak³ada siê zró¿nicowanie regionalne. Najprawdopodobniej jest to skutkiem zró¿nicowania
liczby wystêpuj¹cych w terenie nazw (czy raczej nazwanych miejsc). Mo¿e to wynikaæ
z uwarunkowañ regionalnych (np. kategoria czêæ lasu w Daleszycach) lub nawet z uwarunkowañ lokalnych (np. kategoria szlaki turystyczne w Tucholi). Dotyczy to jednak
tylko niektórych kategorii nazw; w innych przypadkach ich zagêszczenie jest podobne
(np. kategoria leniczówki). W przypadku wiêkszoci kategorii trudno jest jednak o jakie g³êbsze wnioski, ze wzglêdu na ma³¹ liczbê znalezionych toponimów. Badania nale¿y
zatem kontynuowaæ, ale w oparciu o wiêksz¹ liczbê obszarów badawczych.
Mimo niewielkiej czêstoci umieszczania na mapach niektórych kategorii nazw, stosunkowo niewiele z nich mo¿na uznaæ za nazwy zagro¿one zapomnieniem. Du¿a w tym zas³uga zasobu PRNG. Warto podkreliæ, ¿e umieszczenie nazwy w tym zasobie znacznie
zwiêkszy szansê na jej ochronê, nawet je¿eli zmieni ona tam swoj¹ kategoriê (np. las
zmieniæ siê mo¿e w czêæ lasu lub leniczówka w miejscowoæ). Dlatego wa¿ne jest,
aby wzbogacaæ rejestr o nowe kategorie toponimów (np. nazwy zwi¹zane z ochron¹ przyrody) i aby stale go aktualizowaæ. Nale¿y tak¿e uzupe³niaæ go o toponimy historyczne, dzisiaj ju¿ nieu¿ywane, ale oznaczane na starszych mapach topograficznych i lenych.
Na zakoñczenie nale¿y zastrzec, ¿e wszystkie spostrze¿enia odnosz¹ siê do zbioru
nazw, które przynajmniej raz zosta³y zapisane na której z badanych map. Na podstawie
dokonywanych szacunków mo¿na podejrzewaæ, ¿e w przypadku toponimów lenych jest
to mniejsza czêæ nazw u¿ywanych przez spo³ecznoci lokalne: leników lub innych
mieszkañców wsi. Stanie siê to jednak tematem jednej z kolejnych publikacji.
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Wykaz map
Mapy lene:
Biuro Urz¹dzania Lasu i Geodezji Lenej oddzia³ w Toruniu.
Mapa przegl¹dowa drzewostanów Nadlenictwa Daleszyce, obrêby Daleszyce i Marzysz, stan
na 1.01.2007, skala 1:20 000, Biuro Urz¹dzania Lasu i Geodezji Lenej, oddzia³ w Radomiu.
Mapa przegl¹dowa Nadlenictwa Pisz, obrêb Pisz, stan na 1.01.1994, 1:20 000, Biuro Urz¹dzania Lasu i Geodezji Lenej, oddzia³ w Bia³ymstoku.
Mapa przegl¹dowa Nadlenictwa Tuchola, obrêby wit i Zalesie, stan na 1.01.1988, 1:25 000,
Urz¹dzania Lasu i Geodezji Lenej, oddzia³ w Bia³ymstoku.
Mapy turystyczne:
Bory Tucholskie, 2011, 1:75 000, Wyd. Demart, Warszawa.
Góry wiêtokrzyskie, 2008, 1:75 000, Wyd. Demart, Warszawa.
Góry wiêtokrzyskie, 2011, 1:60 000, Wyd. Compass, Kraków.
LKP Bory Tucholskie, 2003, 1:100 000, Wyd. Digikart, Olsztyn.
LKP Puszcza Piska, 2003, 1:100 000, Wyd. Digikart, Olsztyn.
LKP Puszcza wiêtokrzyska, 1:100 000, Wyd. Compass, Kraków.
Tucholski Park Krajobrazowy, 2008, 1:60 000, Wyd. Eko-Karpio, Gdañsk.
Wielkie Jeziora Mazurskie, 2010, 1:75 000, Wyd. Demart, Warszawa.
Wielkie Jeziora Mazurskie, 2011, 1:60 000, Wyd. ExpressMap, Warszawa.
Mapy topograficzne:
Mapa 1:50 000, uk³ad 1992, 12 arkuszy z lat 19962005, G³ówny Geodeta Kraju.
Mapa 1:50 000, uk³ad 1942, 12 arkuszy z lat 19591971, Sztab Generalny Wojska Polskiego.
Mapa 1:50 000, uk³ad UTM, 4 arkusze z lat 20032006, G³ówny Geodeta Kraju, Sztab Generalny Wojska Polskiego.

Korzystano równie¿ z map topograficznych 1:10 000, 1:25 000 w uk³adzie 1965, mapy
topograficznej 1:100 000 w uk³adzie 1980 oraz mapy topograficznej 1:10 000 w uk³adzie
1992, wydanych przez G³ównego Geodetê Kraju (G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii),
dostêpnych na stronie internetowej www.geoportal.gov.pl
SOURCES OF INFORMATION ABOUT LOCAL NAMES USING FOREST AREAS
AS AN EXAMPLE
Abstract. Forests play a key role in the rural area landscape. One of the types of information
which determines their social function are local names (geographical names, toponyms).
The research was focused on forest toponyms  the names of forest areas and objects related
to forest management. The aim was to choose several sets of spatial data (topographic maps,
tourist maps, forest maps and the State Register of Geographical Names) and then to
compare them in terms of the number of forest toponyms they contain. The study area
covers three forest districts (Daleszyce, Write, Tuchola) located in different parts of Poland.
In total, more than 120 toponyms were found, which were divided into 8 categories. It was
found that the compared sets of data are diverse both in terms of the number and categories
of presented forest toponyms. Generally, good tourist maps, despite their smaller scale,
include a slightly larger number of such names than modern topographical maps.
Key words: forest toponym, topographic map, tourist map, forest map, State Register
of Geographical Names.
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NAK£ADY INWESTYCYJNE NA OCHRONÊ RODOWISKA
OBSZARÓW WIEJSKICH NA PRZYK£ADZIE
WOJEWÓDZTWA WARMIÑSKO-MAZURSKIEGO
Adam Pawlewicz, Katarzyna Pawlewicz
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Streszczenie. Jakoæ rodowiska przyrodniczego w Polsce, w porównaniu z innymi
krajami europejskimi, mo¿na scharakteryzowaæ jako wzglêdnie wysok¹. Wp³ywa na to
fakt, ¿e wystêpuje wiele obszarów o korzystnych walorach przyrodniczych, relatywnie
ma³y area³ zdegradowanych gleb oraz tradycyjny wiejski krajobraz. W zwi¹zku z tym
nak³ady na bezporedni¹ ochronê rodowiska by³y w przesz³oci minimalizowane. Jednak¿e nasilaj¹ca siê presja antropogeniczna wzmaga niepokoj¹ce zmiany w rodowisku.
Jest to wynik przede wszystkim rozwoju spo³eczno-gospodarczego oraz niekontrolowanego konsumpcjonizmu nieskorelowanego ze wiadomoci¹ ekologiczn¹. Realizacja celów
ochrony rodowiska wymaga zatem ponoszenia okrelonych, niekiedy bardzo wysokich
nak³adów, szczególnie na obszarach wiejskich. Celem artyku³u jest przedstawienie zmian
w poziomie nak³adów inwestycyjnych na ochronê rodowiska obszarów wiejskich na
przyk³adzie województwa warmiñsko-mazurskiego oraz wskazanie g³ównych efektów
rzeczowych tych dzia³añ. W analizie danych wykazano, ¿e na obszarach wiejskich województwa warmiñsko-mazurskiego obserwuje siê wysok¹ dynamikê inwestycji w rodki
trwa³e s³u¿¹ce ochronie rodowiska, co powoduje przyrosty efektów rzeczowych, g³ównie takich jak oczyszczalnie cieków i sieæ kanalizacyjna.
S³owa kluczowe: nak³ady inwestycyjne na ochronê rodowiska, obszary wiejskie,
województwo warmiñsko-mazurskie

WSTÊP
Rozwój obszarów wiejskich jest determinowany wieloma czynnikami, które maj¹ charakter z³o¿ony i wieloznaczny. Nasilaj¹ca siê presja antropogeniczna powoduje niepokoj¹ce zmiany w przyrodniczym otoczeniu cz³owieka. Wynika to przede wszystkim z rozwoju
spo³eczno-gospodarczego, przewa¿nie nieskorelowanego ze wiadomym pod wzglêdem
ekologicznym postêpowaniem zarówno decydentów, jak i konsumentów. Implikuje to, ¿e
realizacja celów polityki ekologicznej wymaga ponoszenia odpowiednio wysokich nak³adów.
Adres do korespondencji  Corresponding author: Adam Pawlewicz, Katedra Agrobiznesu
i Ekonomii rodowiska, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, pl. £ódzki 2,
10-727 Olsztyn, e-mail: adampawl@uwm.edu.pl
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Równoczenie cz³onkowstwo Polski w Unii Europejskiej wymusza zwiêkszanie rodków finansowych na realizacjê tych celów, które wynikaj¹ z zobowi¹zañ akcesyjnych.
Z drugiej strony umo¿liwia ono jednostkom samorz¹dowym, przedsiêbiorcom, instytucjom publicznym oraz organizacjom pozarz¹dowym pozyskiwanie wsparcia finansowego
na realizowanie projektów zwi¹zanych z ochron¹ rodowiska z funduszów wspólnotowych.
Aby osi¹gn¹æ konstytucyjny cel1  zrównowa¿ony rozwój, nale¿y dzia³ania w sferach gospodarczej i spo³ecznej po³¹czyæ z dzia³aniami zmierzaj¹cymi do ochrony rodowiska, które powinny byæ trwa³ym elementem procesu rozwoju. Ochrona i restytucja
bioró¿norodnoci stanowi¹ niezbêdne dzia³ania w kierunku bardziej zrównowa¿onej gospodarki. rodowisko przyrodnicze jest dobrem wspólnym, publicznym, dlatego zapobieganie jego degradacji lub eliminacjê ju¿ powsta³ych zanieczyszczeñ nale¿y uznaæ za priorytety wobec pozosta³ych celów. Dziêki wspomnianym dzia³aniom uzyskuje siê coraz
lepszy stan rodowiska przyrodniczego, który sprzyja poprawie dobrobytu kraju oraz
jego obywateli. Napêdza to wzrost gospodarczy, poci¹gaj¹c za sob¹ wiele korzyci, nie
tylko ekonomicznych, ale równie¿ spo³ecznych [Pluskota 2007]. Jest to niezwykle wa¿ne
dla obszarów wiejskich naszego kraju, które s¹ uznawane za obszary problemowe zarówno pod wzglêdem rozwoju, jak i dzia³añ zwi¹zanych z ochron¹ rodowiska.
Do najwa¿niejszych instrumentów i instytucji finansowania systemu ochrony rodowiska w Polsce zalicza siê bud¿et centralny oraz bud¿ety samorz¹dów terytorialnych
(województw, powiatów oraz gmin), rodki w³asne przedsiêbiorstw i gospodarstw domowych, fundusze celowe, fundacje i agencje, banki oraz zagraniczne rodki finansowe,
w tym rodki Unii Europejskiej [Pluskota 2007]. rodki zaanga¿owane na cele rodowiskowe pochodz¹ g³ównie z Programu Infrastruktura i rodowisko na lata 20072013, na
który przeznaczono ponad 37,7 mld euro, z czego ponad 5 mld  na rodowisko. W ramach programu realizowanych jest 15 priorytetów, z tego piêæ dotyczy problemów rodowiskowych:
 gospodarka wodno-ciekowa  3697,4 mln euro (w tym 3142,8 mln euro z Funduszu
Spójnoci);
 gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi  1208,1 mln euro (w tym 1026,9 mln
euro z FS);
 zarz¹dzanie zasobami i przeciwdzia³anie zagro¿eniom rodowiska  655,0 mln euro
(w tym 556,8 mln euro z FS);
 przedsiêwziêcia dostosowuj¹ce przedsiêbiorstwa do wymogów ochrony rodowiska
 834,4 mln euro (w tym 250,0 mln euro z Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego);
 ochrona przyrody i kszta³towanie postaw ekologicznych  105,6 mln euro (w tym 89,9 mln
euro z EFRR) [O Programie 2012].

1 Artyku³ 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalonej w dniu 2 kwietnia 1997 r.
przez Zgromadzenie Narodowe brzmi: Rzeczpospolita Polska strze¿e niepodleg³oci i nienaruszalnoci swojego terytorium, zapewnia wolnoci i prawa cz³owieka i obywatela oraz bezpieczeñstwo obywateli, strze¿e dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronê rodowiska, kieruj¹c siê
zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju.
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Nak³ady inwestycyjne na ochronê rodowiska obejmuj¹ wszystkie nak³ady zwi¹zane
z dzia³aniami ochronnymi, z udzia³em metod, technologii, procesów, urz¹dzeñ lub ich czêci, gdzie g³ównym celem jest gromadzenie, przetwarzanie, monitorowanie, kontrolowanie, zmniejszanie, zapobieganie lub eliminowanie zanieczyszczeñ oraz innych procesów
degradacji rodowiska wynikaj¹cych z dzia³alnoci podmiotów gospodarczych [Environmental expenditure
2005]. Kapita³ ten mo¿e byæ przeznaczany na wiele rzeczy: maszyny, urz¹dzenia, budynki czy ziemiê itd. Zatem nak³ady inwestycyjne s¹ to rodki pieniê¿ne lub rzeczowe, których celem jest utworzenie nowych rodków trwa³ych b¹d
zmodernizowanie (np. przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja) istniej¹cych
przedmiotów maj¹tku trwa³ego.
Na rodki inwestycyjne zwi¹zane z ochron¹ rodowiska sk³adaj¹ siê nak³ady na inwestycje unieszkodliwiaj¹ce zanieczyszczenia oraz im zapobiegaj¹ce [Broniewicz 2007].
Wyró¿nia siê nastêpuj¹ce kierunki inwestowania w ochronê rodowiska:
 ochronê powietrza atmosferycznego i klimatu;
 gospodarkê ciekow¹ i ochronê wód;
 gospodarkê odpadami;
 ochronê i przywrócenie wartoci u¿ytkowej gleb oraz ochronê wód podziemnych i powierzchniowych;
 zmniejszanie ha³asu i wibracji;
 ochronê ró¿norodnoci biologicznej i krajobrazu;
 ochronê przed promieniowaniem jonizuj¹cym;
 dzia³alnoæ badawczo-rozwojow¹;
 pozosta³¹ dzia³alnoæ zwi¹zan¹ z ochron¹ rodowiska [Ochrona
2011].
MATERIA£ I METODY
Celem artyku³u jest przedstawienie zmian w poziomie nak³adów inwestycyjnych na
ochronê rodowiska obszarów wiejskich na przyk³adzie województwa warmiñsko-mazurskiego oraz wskazanie g³ównych efektów rzeczowych tych dzia³añ.
Podstawowym ród³em informacji i danych wykorzystanych w artykule by³y materia³y G³ównego Urzêdu Statystycznego. Wiele informacji podawanych jest na podstawie
cen bie¿¹cych, dlatego te¿ nie powinno siê ich porównywaæ w przedstawianiu dynamiki
zmian, ze wzglêdu przede wszystkim na inflacjê. Zatem dane te wymagaj¹ urealnienia.
Algorytm urealniania jest prosty i polega na przedstawieniu danych w wartociach
z wybranego okresu, w tzw. cenach sta³ych. Wykorzystuje siê do tego wskaniki wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych (w zale¿noci od potrzeb  roczne, pó³roczne,
kwartalne i miesiêczne) [Roczne wskaniki... 2012] o podstawie z roku, który przyjmiemy
za pocz¹tek zestawieñ danych. Uzyskujemy dziêki temu urealnione dane, które mo¿na
porównywaæ.
Dane ogólne dla Polski i województwa warmiñsko-mazurskiego pochodzi³y z okresu
20022010, natomiast dla obszarów wiejskich  20022008 r. Wynika³o to z braków danych dla lat 2009 i 2010 lub te¿ informacje z tych lat by³y niekompletne.
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WYNIKI
W wietle wczeniejszych rozwa¿añ istotnego znaczenia nabiera podejmowanie dzia³añ
ukierunkowanych na ochronê elementów rodowiska, które maj¹ na celu przywrócenie lub
zachowanie równowagi przyrodniczej. Jednak wysi³ki czynione na rzecz racjonalnego
korzystania z zasobów rodowiska oraz ich ochrony wymagaj¹ ponoszenia odpowiednio
wysokich nak³adów finansowych [Bujanowicz-Hara 2009]. Nak³ady ca³kowite na ochronê rodowiska stanowi¹ sumê nak³adów inwestycyjnych na rodki trwa³e s³u¿¹ce ochronie rodowiska i kosztów bie¿¹cych [Ochrona rodowiskowa... 2011]. Inwestycje nale¿y
w tym przypadku traktowaæ jako zamierzone i racjonalne wydatkowanie kapita³u pieniê¿nego w maj¹tek trwa³y, który ma za zadanie przyczyniæ siê do uzyskania wiadomych korzyci. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e u¿ytecznoæ tych inwestycji jest d³ugookresowa.
Nak³ady inwestycyjne na rodki trwa³e s³u¿¹ce ochronie rodowiska w Polsce z roku
na rok ci¹gle rosn¹. W 2002 r. wynosi³y ponad 5 mld z³, co stanowi³o oko³o 0,6% PKB
kraju. W województwie warmiñsko-mazurskim wynosi³y zaledwie 125 mln z³ (0,55%
PKB województwa), co równa³o siê niewiele ponad 2,5% nak³adów ogólnokrajowych.
Po wejciu Polski w 2004 r. w struktury Unii Europejskiej mo¿na zaobserwowaæ przyrost
wydatkowanych rodków pieniê¿nych w kraju. Od roku 2009 dynamika wzrostu siê
zwiêkszy³a. W 2010 r. wielkoæ kwot inwestycji przeznaczanych na ochronê rodowiska
prawie potroi³a siê w stosunku do 2002 r. i wynosi³a 14 mld z³, co stanowi³o oko³o 0,8%
PKB kraju. Proces ten w województwie warmiñsko-mazurskim by³ nieznacznie odmienny.
Pocz¹tkowa fala wzrostu, do ponad 177 mln z³ w 2003 r. (0,71% PKB województwa),
zatrzyma³a siê, by spaæ nawet do poziomu poni¿ej 140 mln z³ w roku 2005 (0,51% PKB),
by nastêpnie utrzymywaæ siê na podobnym poziomie. Jednak ju¿ w 2009 r., podobnie
jak i w kraju, nast¹pi³ znaczny przyrost nak³adów. W stosunku do roku poprzedniego
kwota zwiêkszy³a siê o ponad 90% (z 160 mln z³ w 2008 r. do 304,9 mln z³ w 2009 r.).
Z kolei w roku 2010 poziom omawianych nak³adów w województwie warmiñsko-mazurskim wzrós³ do wartoci prawie 500 mln z³ (rys. 1), co stanowi³o ok. 4% rodków ogólnokrajowych.
W latach 20022008 nastêpowa³a znaczna fluktuacja tego udzia³u omawianych nak³adów w Produkcie Krajowym Brutto, szczególnie zauwa¿alna w województwie warmiñsko-mazurskim. W 2003 r. w Warmiñsko-Mazurskiem wzros³a wartoæ tego wskanika do
0,71% (z 0,55% w roku wczeniejszym). Nastêpnie mo¿na zaobserwowaæ ci¹g³y spadek,
a¿ do roku 2008  poziom 0,39%. Dopiero w 2009 r. nast¹pi³ wzrost do poziomu 0,69%.
Z kolei w roku 2010 rodki te wynios³y ponad 1% PKB województwa warmiñsko-mazurskiego (rys. 2). Nale¿y jednak zwróciæ uwagê, ¿e w analizowanym województwie nak³ady
na ochronê rodowiska s¹ jedne z najni¿szych w Polsce [Nak³ady na rodki... 2010].
Mo¿e to byæ zwi¹zane z wysok¹ jakoci¹ rodowiska przyrodniczego wynikaj¹c¹ niejako
z u³omnoci gospodarczej tych terenów (obszary problemowe) i po³o¿enia w regionie
tzw. Zielonych P³uc Polski, co skutecznie mo¿e blokowaæ np. rozwój infrastruktury
i przemys³u. Popyt na inwestycje w rodki trwa³e s³u¿¹ce ochronie rodowiska mo¿e
równie¿ zale¿eæ od liczby ludnoci zamieszka³ej na danym terenie. W województwie
warmiñsko-mazurskim gêstoæ zaludnienia jest jedna z najni¿szych w kraju i wynosi³a
w 2010 r. 59 osób na km2 (a ponad 40% ludnoci mieszka na wsi), gdy w Polsce rednia
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Rys. 1. Nak³ady inwestycyjne na rodki trwa³e s³u¿¹ce ochronie rodowiska w latach 20022010
w Polsce i województwie warmiñsko-mazurskim (ceny sta³e z 2002 r.)
Fig. 1. Capital expenditures on fixed assets in environmental protection in 20022010 in Poland
and Warmia and Mazury (constant prices in 2002)
ród³o  Source: Opracowanie w³asne na podstawie danych GUS  Own calculations based on GUS data
1,05

udział w PKB [%]
share in GDP [%]

0,95
0,85
0,75
0,65
0,55
0,45
0,35
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
lata – years
Polska [udział w PKB]
Poland [share in GDP]

Rys. 2.
Fig. 2.

woj. warmińsko-mazurskie
[udział w PKB]
Warmia and Mazury
[share in GDP]

Udzia³ nak³adów ogó³em na rodki trwa³e s³u¿¹ce ochronie rodowiska w PKB w Polsce
oraz województwie warmiñsko-mazurskim w latach 20022009 (ceny sta³e z 2002 r.)
The share of total expenditure on fixed assets in environmental protection in the GDP
in Poland and in Warmia and Mazury in 20022009 (at constant prices in 2002)

ród³o  Source: Opracowanie w³asne na podstawie danych GUS  Own calculations based on GUS data
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wartoæ to 122 osoby [Rocznik demograficzny 2011]. Powoduje to, ¿e inwestycje infrastrukturalne s³u¿¹ce ochronie rodowiska (np. kanalizacja, oczyszczalnie cieków) s¹
dro¿sze ni¿ na obszarach zurbanizowanych.
Zauwa¿alny przyrost wydawanych rodków inwestycyjnych na ochronê rodowiska
po roku 2008 r., zarówno w ca³ej Polsce, jak i w województwie warmiñsko-mazurskim, jest
wynikiem wdra¿ania m.in. unijnych programów z Funduszy Europejskich takich jak projekty z funduszu ISPA (w latach 20002003) i projekty Funduszu Spójnoci (w latach
20042006) oraz Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko 20072013.
W analizowanym okresie na obszarach wiejskich województwa warmiñsko-mazurskiego mo¿na zaobserwowaæ fluktuacjê wielkoci nak³adów na inwestycje w rodki trwa³e
s³u¿¹ce ochronie rodowiska. Do 2003 r. poziom rodków wzrós³ do prawie 80 mln z³, by
w 2004 r. spaæ do wielkoci prawie 45 mln z³. W kolejnych latach znowu wydatki oscylowa³y wokó³ poziomu 80 mln z³, jednak w 2008 r. spad³y ponownie do kwoty
52,5 mln z³ (rys. 3).

Rys. 3. Nak³ady na rodki trwa³e s³u¿¹ce ochronie rodowiska na obszarach wiejskich w województwie warmiñsko-mazurskim w latach 20022008 (ceny sta³e z 2002 r.)
Fig. 3. Outlays on fixed assets in environmental protection in rural areas in Warmia and Mazury in 20022008 (constant prices in 2002)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych GUS
Source: Own calculations based on GUS data

Miar¹ poziomu inwestowania w ochronê rodowiska mo¿e byæ odniesienie wielkoci
wydatków na ten cel do liczby ludnoci. Analizuj¹c rozk³ad nak³adów inwestycyjnych
na 1 mieszkañca w latach 20022008 w Polsce oraz w województwie warmiñsko-mazurskim, nale¿y stwierdziæ, ¿e jest on podobny jak w przypadku wartoci bezwzglêdnych.
Jednak¿e na obszarach wiejskich województwa warmiñsko-mazurskiego, od 2005 roku,
obserwuje siê spadek tych nak³adów (rys. 4).

Acta Sci. Pol.

Nak³ady inwestycyjne na ochronê rodowiska obszarów wiejskich...

171

Rys. 4. Nak³ady inwestycyjne na rodki trwa³e s³u¿¹ce ochronie rodowiska na 1 mieszkañca
w latach 20022010 w Polsce i województwie warmiñsko-mazurskim (ceny sta³e
z 2002 r.)
Fig. 4. Capital expenditures on fixed assets in environmental protection per one inhabitant
in 20022010 in Poland and Warmia and Mazury (constant prices in 2002)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych GUS
Source: Own calculations based on GUS data

Analizuj¹c strukturê nak³adów inwestycyjnych na ochronê rodowiska w latach
20022008, mo¿na wskazaæ przewagê wydatków na gospodarkê ciekow¹ i ochronê wód.
Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ tendencja poziomu rodków przeznaczanych na ten kierunek inwestycji do 2008 r. by³ spadkowy. Kolejnym kierunkiem, ju¿ niedominuj¹cym, by³a gospodarka odpadami. Do koñca analizowanego okresu tendencja w tej dziedzinie by³a widocznie rosn¹ca. Podobnie przebiega³o wydatkowanie rodków pieniê¿nych na
inwestycje sprzyjaj¹ce ochronnie powietrza atmosferycznego i klimatu. Pozosta³e kierunki inwestowania nie stanowi³y znacz¹cych kwot, jak i efektów rzeczowych na obszarach
wiejskich województwa warmiñsko-mazurskiego (rys. 5)
Efektem inwestycji w dziedzinie ochrony rodowiska jest przede wszystkim oddanie do
eksploatacji sieci kanalizacyjnej odprowadzaj¹cej cieki i wody opadowe oraz oczyszczalni
cieków. Na obszarach wiejskich województwa warmiñsko-mazurskiego obserwuje siê tendencjê rosn¹c¹. W analizowanym okresie 20022010, dziêki inwestycjom ochrony rodowiska w efekty rzeczowe, d³ugoæ sieci kanalizacyjnej powiêkszy³a siê o 1705,7 km (rys. 6).
W 2010 r. d³ugoæ czynnej sieci kanalizacyjnej wynosi³a 2709,5 km [Kanalizacja... 2012].
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Rys. 5. Struktura nak³adów inwestycyjnych wed³ug dziedzin ochrony rodowiska na obszarach wiejskich w województwie warmiñsko-mazurskim w latach 20022008 (ceny
sta³e z 2002 r.)
Fig. 5. Structure of investment by environmental domains in the rural areas in Warmia and
Mazury in 20022008 (constant prices in 2002)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych GUS
Source: Own calculations based on GUS data

Wed³ug danych GUS w 2010 r. na obszarach wiejskich województwa warmiñsko-mazurskiego dzia³a³o 188 oczyszczalni o ³¹cznej przepustowoci 114 898 m3/dobê [Przemys³owe i komunalne... 2012]. W latach 20042010 mo¿na zaobserwowaæ powstawanie nowych obiektów tego typu, co powodowa³o równie¿ wzrost przepustowoci sieci
kanalizacyjnej. W okresie tym zbudowano 30 nowych oczyszczalni cieków na obszarach wiejskich województwa warmiñsko-mazurskiego, a przepustowoæ ich wynosi³a
8691 m3/dobê (rys. 7).
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Rys. 6. Efekty rzeczowe inwestycji ochrony rodowiska na obszarach wiejskich województwa
warmiñsko-mazurskiego w latach 20022010  d³ugoæ sieci kanalizacyjnej [km]
Fig. 6. Fixed effects investments in environmental protection in rural areas of Warmia and
Mazury in 20022010  the length of the sewage network [km]
ród³o  Source: Opracowanie w³asne na podstawie danych GUS  Own calculations based on GUS data
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Fig. 7. Fixed effects investments in environmental protection in rural areas of Warmia and Mazury
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PODSUMOWANIE
Inwestycje w ochronê rodowiska mog¹ byæ bardzo op³acalne, jednak musz¹ byæ to
dzia³ania d³ugookresowe. Wysoka jakoæ rodowiska umo¿liwia funkcjonowanie wielu
sektorom gospodarki (np. rolnictwu, rybactwu, turystyce), a tak¿e rozszerza mo¿liwoci
d³ugookresowego wzrostu gospodarczego i podniesienia dobrobytu spo³ecznego.
Us³ugi rodowiska, np. zapewnienie wody, regulacja klimatu, czyste powietrze, s¹ czêsto tañsze ni¿ inwestycje w nowoczesne technologie. Po latach niskiego poziomu inwestycji proekologicznych zauwa¿alne jest o¿ywienie, na co g³ówny i rosn¹cy wp³yw maj¹
projekty inwestycyjne realizowane z udzia³em rodków z Unii Europejskiej. Innym argumentem jest koniecznoæ dorównania europejskim standardom ekologicznym. Powoduje
to wzmo¿enie dzia³añ wspieraj¹cych zrównowa¿ony rozwój, co mo¿na obserwowaæ równie¿ na wsi.
Na obszarach wiejskich w województwie warmiñsko-mazurskim, jak i w ca³ej Polsce,
wysoka dynamika inwestycji w rodki trwa³e s³u¿¹ce ochronie rodowiska zaowocowa³a
du¿ymi przyrostami efektów rzeczowych, zw³aszcza w postaci oczyszczalni cieków i d³ugoci sieci kanalizacyjnej. Umo¿liwia to zdecydowan¹ poprawê, jak i ochronê stanu rodowiska tych terenów, a w szczególnoci jakoci wód. Inwestycje prorodowiskowe
maj¹ wp³yw równie¿ na ogóln¹ koniunkturê gospodarki lokalnej, tworz¹c nowe miejsca
pracy, czy sprzyjaj¹c wdro¿eniu nowych, innowacyjnych technologii oraz wp³ywaj¹c na
wzrost wiadomoci ekologicznej spo³eczeñstwa.
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INVESTMENT EXPENDITURES ON ENVIRONMENTAL
PROTECTION OF RURAL AREAS BASED ON THE EXAMPLE
OF WARMIA AND MAZURY
Abstract. The quality of the natural environment in Poland, in comparison with other
European countries, can be characterized as relatively high. This affects the fact that,
in Poland, there are a number of areas of great natural beauty, a relatively small area
of degraded soils and a traditional rural landscape. Therefore, the direct expenditures
on environmental protection in the past have been minimized. However, escalating
anthropogenic pressures have led to disturbing changes in the environment. This
is primarily the result of socio-economic development and uncontrolled consumerism
uncorrelated with environmental awareness. Implementation of the objectives of environmental protection, therefore, requires incurring specific, sometimes very high volumes,
especially in rural areas. This article presents the changes in the level of investment
in the rural environment based on the example of Warmia and Mazury and an indication
of the main tangible results of these activities. A data analysis shows that the rural areas
of Warmia and Mazury have observed high investment growth in fixed assets in
environmental protection, resulting in increases in tangible effects, especially in sewage
treatment plants and the sewage network.
Key words: capital expenditures for environmental protection, rural areas, Warmia and
Mazury
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OCENA WALORÓW PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH
GMINY RESZEL POD K¥TEM ROZWOJU TURYSTYKI
Iwona Po³ucha, Emilia Marks
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
Streszczenie. Kszta³towanie krajobrazu jest procesem wymagaj¹cym starannego planowania, które u³atwiaj¹ badania waloryzacyjne. Wartociowanie walorów krajobrazowych
jest niezbêdne do racjonalnego gospodarowania zasobami gminy i okrelenia optymalnego sposobu u¿ytkowania terenu. W artykule przedstawiono waloryzacjê krajobrazow¹
gminy Reszel, która posiada potencja³ turystyczny, dlatego niezbêdna jest weryfikacja
form turystyki mo¿liwych do promowania na tym obszarze. Ocenê walorów gminy poprzedzi³y wnikliwe badania terenowe. W badaniach pos³u¿ono siê metodami bonitacji
punktowej z wykorzystaniem siatki kwadratów oraz krzywej wra¿eñ Wejcherta. Metody te, w modyfikacji w³asnej, umo¿liwi³y uszeregowanie walorów przyrodniczych i kulturowych gminy oraz ocenê przestrzeni krajobrazowej pod k¹tem rozwoju funkcji turystycznej. W rezultacie obszar gminy podzielono na tereny o ró¿nej przydatnoci do
turystyki, wskazano miejscowoci o szczególnym znaczeniu turystycznym oraz zaproponowano przebieg trasy krajoznawczej.
S³owa kluczowe: krajobraz, przydatnoæ do turystyki, waloryzacja, zagospodarowanie
turystyczne

WPROWADZENIE
Tereny przeznaczone na cele turystyczne powinny cechowaæ siê ró¿norodnoci¹ form
krajobrazowych oraz znacznymi walorami kulturowymi. Elementy te, wraz z dostêpnoci¹
komunikacyjn¹ i zdolnoci¹ obs³ugow¹ urz¹dzeñ turystycznych, decyduj¹ o atrakcyjnoci turystycznej [Lijewski i in. 2002]. W celu okrelenia optymalnego sposobu u¿ytkowania terenu dokonuje siê jego wartociowania do ró¿nych celów. Waloryzacja u³atwia
prawid³owe zaprojektowanie przestrzeni i pozwala na zachowanie harmonii krajobrazu
[Hopfer i in. 1982]. Böhm i Patoczka zauwa¿aj¹, ¿e krajobraz powszechnie kojarzymy
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z obrazem otoczenia ukszta³towanego przez naturê i ozdobionego przez ludzi; jest te¿
rozumiany jako fizjonomia otoczenia przekszta³conego w celach u¿ytkowych lub dla jego
upiêkszenia [Bajerowski 2000].
W artykule przedstawiono waloryzacjê przyrodniczo-kulturow¹ gminy Reszel, która ma
potencja³ turystyczny, ale jej pe³ne wykorzystanie wymaga udostêpnienia walorów
i wyboru preferowanych form turystyki. Analiza wytypowanych elementów krajobrazu pozwoli³a na wskazanie terenów najbardziej przydatnych do rozwoju funkcji turystycznej.
ZNACZENIE ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO
Gmina Reszel ma walory krajobrazowe i potencja³ turystyczny, których wykorzystanie
jest uzale¿nione od umiejêtnie zaplanowanego zagospodarowania turystycznego. W panoramie miasta i gminy wyró¿nia siê architektura warowna i sakralna (zamek biskupi,
koció³ w. Paw³a i Piotra, kolegium jezuickie, sanktuarium maryjne w wiêtej Lipce).
W gminie Sêpopol znajduj¹ siê historyczne parki, stare cmentarze, zabudowa dworska i folwarczna (w tym zespó³ pa³acowo-dworski w £ê¿anach) oraz atrakcyjne walory naturalne
w postaci licznych jezior, rzek i w¹wozów [Reszel... 2012]. Warunkiem rozwoju turystyki na
obszarze posiadaj¹cym zasoby przyrodnicze i kulturowe jest ich udostêpnienie poprzez:
a) dzia³ania maj¹ce na celu:
 ochronê i adaptacjê do ruchu turystycznego walorów turystycznych,
 zapewnienie mo¿liwoci dojazdu na wartociowe tereny i do obiektów turystycznych,
 zapewnienie turystom warunków niezbêdnych do egzystencji;
b) wprowadzenie zespo³u urz¹dzeñ turystycznych, infrastruktury technicznej i bazy materialnej turystyki.
W sk³ad zagospodarowania turystycznego wchodz¹:
 baza noclegowa (wszystkie obiekty i urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ce nocleg poza miejscem
zamieszkania, w tym hotele, motele, pensjonaty, kwatery prywatne, kempingi itp.);
 baza ¿ywieniowa (obiekty zapewniaj¹ce turystom wy¿ywienie, w tym restauracje, kawiarnie, bary itp.);
 baza komunikacyjna (sieæ dróg i po³¹czeñ komunikacyjnych, szlaków, wyci¹gów itp.);
 zaplecze towarzysz¹ce (urz¹dzenia sportowo-rekreacyjne znajduj¹ce siê na obszarze
recepcji turystycznej umo¿liwiaj¹ce uprawianie ró¿nych form rekreacji) [Kurek 2007].
Ró¿norodnoæ form turystyki pozwala na wybór aktywnoci mo¿liwych do promowania w obrêbie danego obszaru recepcji turystycznej. Jedn¹ z godnych uwagi koncepcji
rozwoju turystyki jest turystyka zrównowa¿ona dotycz¹ca zarówno terenów wiejskich,
jak i miast. Nie ma ona na celu ograniczenia ruchu turystycznego, a jego ukierunkowanie. Uwzglêdnia edukacjê zarówno turysty, jak i us³ugodawcy. Zwraca równie¿ uwagê na
ochronê i dba³oæ o zasoby naturalne oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego. W turystyce zrównowa¿onej dzia³ania s¹ planowane w skali regionu i dostosowane do zastanych form architektonicznych i krajobrazowych. Wa¿ny jest jej aspekt socjalny i ekonomiczny  ma ona stworzyæ mieszkañcom miejsca pracy i byæ dodatkowym ród³em
dochodu dla regionu [Siwicki 2009].
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Na obszarach maj¹cych atrakcyjne walory krajobrazowe wprowadzane s¹ ró¿ne rodzaje i formy turystyki pozwalaj¹ce na poznanie przyrody (turystyka poznawcza), obiektów kulturowych (turystyka krajoznawcza, kulturowa) miejsc kultu religijnego (turystyka
pielgrzymkowa), lokalnych tradycji (turystyka wiejska), poprawê kondycji zdrowotnej
(turystyka kwalifikowana) itp. [Gaworecki 2000].
METODY BADAÑ
Waloryzacja przyrodniczo-kulturowa pod k¹tem rozwoju funkcji turystycznej dotyczy³a miejsko-wiejskiej gminy Reszel po³o¿onej w województwie warmiñsko-mazurskim,
w po³udniowej czêci powiatu kêtrzyñskiego. Prace trwa³y od marca 2010 do czerwca
2011 r. Materia³ami ród³owymi podjêtych badañ by³y mapa topograficzna w skali
1:25 000 (Departament Infrastruktury i Geodezji UM Województwa Warmiñsko-Mazurskiego), ortofotomapa obszaru badañ (z portalu www.zumi.pl), karty z rejestru zabytków nieruchomych województwa warmiñsko-mazurskiego i z rejestru zabytków gminy
Reszel.
W badaniach pos³u¿ono siê metodami waloryzacji przyrodniczej, analizy wykazu zabytków i krzywej wra¿eñ Wejcherta. Metody te, w modyfikacji w³asnej, umo¿liwi³y uszeregowanie walorów przyrodniczych i kulturowych gminy oraz ocenê przestrzeni krajobrazowej pod k¹tem rozwoju funkcji turystycznej. Wyniki badañ waloryzacyjnych
przestrzeni przyrodniczej opracowano w formie graficznej z uwzglêdnieniem przestrzennego rozmieszczenia zabytków na terenie gminy. Obszar gminy podzielono na tereny
o ró¿nej przydatnoci do turystyki i wytypowano miejscowoci o wysokim potencjale
turystycznym.
Walory przyrodnicze wartociowano metod¹ bonitacji punktowej z wykorzystaniem
siatki kwadratów o bokach 1 km × 1 km. Ka¿demu z nich nadano numer porz¹dkowy
i zwaloryzowano, przyznaj¹c punkty wed³ug przyjêtej na potrzeby badañ skali oceny
(tab. 1). Rangê ocenianych czynników podzielonych na kategorie i podkategorie zweryfikowano poprzez zastosowanie wspó³czynników. Po rozpoznaniu czynnika rozpatrywano
jego parametry, kwalifikuj¹c do odpowiedniego przedzia³u. Ostateczny wynik jest iloczynem punktacji za przynale¿noæ parametru do danego przedzia³u ze wspó³czynnikiem dla
podkategorii (tak¿e parametru w odniesieniu do wód). Uwzglêdnione czynniki, ich podzia³ oraz koryguj¹ce wspó³czynniki dobrano na podstawie analizy ich znaczenia w rozwoju turystyki. Uzyskana suma punktów w obrêbie ka¿dego z kwadratowych pól oceny
decyduje o przynale¿noci terenu do jednej z piêciu klas przydatnoci na cele turystyczne, tj.:
I. Teren nieprzydatny do turystyki, punkty: 08;
II. Teren ma³o przydatny do turystyki, punkty: 810;
III. Teren rednio przydatny do turystyki, punkty: 1012;
IV. Teren przydatny do turystyki, punkty: 1214;
V. Teren bardzo przydatny do turystyki, punkty: >14.
W opracowaniu graficznym ka¿d¹ z klas oznaczono kolorem o natê¿eniu odpowiadaj¹cym nasileniu cechy (rys. 1).
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Rys. 1. Waloryzacja przyrodnicza gminy Reszel pod k¹tem rozwoju funkcji turystycznej
Fig. 1. The valorisation of natural values of the municipality Reszel for tourism development
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Przybylska [2011]
Source: Own study based on work of Przybylska [2011]
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Walory kulturowe w gminie Reszel uporz¹dkowano pod k¹tem pe³nionych funkcji,
zgodnie z przyjêtym podzia³em na nastêpuj¹ce kategorie: I  budynki mieszkalne;
II  budynki u¿ytecznoci publicznej; III  budownictwo przemys³owe, poprzemys³owe
i gospodarcze; IV  budownictwo warowne; IVa  budynki; IVb  mury obronne;
V  budownictwo sakralne; Va  kocio³y, kaplice, klasztory; Vb  kapliczki i krzy¿e;
VI  zabytki archeologiczne; VII  zabudowa dworska, pa³acowa i folwarczna; VIII  zabytkowa zieleñ; VIIIa  parki; VIIIb  cmentarze; IX  uk³ady urbanistyczne; X  mosty;
XI  pomniki i obeliski; XII  pozosta³oci dawnej zabudowy i bytowania ludzi. Wyniki
waloryzacji przyrodniczej zestawiono z graficznym opracowaniem obrazuj¹cym rozmieszczenie zabytków na terenie opracowania. Po na³o¿eniu na siebie obu map wskazano tereny gminy szczególnie atrakcyjne dla turystyki pod wzglêdem przyrodniczym, jak i kulturowym.
Uzupe³nieniem badañ waloryzacyjnych by³a ocena walorów wizualnych krajobrazu
metod¹ krzywej wra¿eñ Wejcherta w modyfikacji w³asnej, ale z zachowaniem dziesiêciostopniowej skali oceny. Do badañ wytypowano przestrzeñ w obrêbie trzech miejscowoci
o znaczeniu turystycznym: redniowieczn¹ czêæ miasta Reszel, wiêt¹ Lipkê i £ê¿any.
Na ortofotomapie naniesiono najwa¿niejsze obiekty przyrodnicze i kulturowe oraz sporz¹dzono krzywe wra¿eñ wraz z dokumentacj¹ fotograficzn¹. Ponadto zaproponowano
trasê krajoznawcz¹ ukazuj¹c¹ walory Reszla.
WYNIKI BADAÑ
Waloryzacja przyrodnicza gminy Reszel
Waloryzacjê przyrodnicz¹ przeprowadzono dla ca³ego obszaru gminy Reszel o powierzchni 178,71 km2, który podzielono na kwadraty o bokach 1 km × 1 km. W ten sposób powsta³o 221 jednostek podlegaj¹cych badaniu (221 km2). Ró¿nica w wielkoci obszaru objêtego waloryzacj¹ a powierzchni¹ gminy wynika z uwzglêdnienia w ca³oci
jednostek, przez które przebiega³a granica gminy. W ka¿dym z ponumerowanych kolejno
pól oceny punktowano wybrane na potrzeby waloryzacji czynniki, takie jak: pokrycie
i ukszta³towanie terenu, wystêpowanie elementów prawnie chronionych i stopieñ ró¿norodnoci.
W wyniku przeprowadzonych badañ tereny gminy sklasyfikowano w piêciu klasach
przydatnoci na cele turystyczne (rys. 1). Do I klasy (tereny nieprzydatne przyrodniczo
dla turystyki) zaliczono 71 jednostek, a do II (tereny s³abo przydatne) a¿ 77. Razem zajmuj¹ one 70,5% badanej powierzchni. Tereny nale¿¹ce do III klasy (rednio przydatne)
obejmowa³y 42 pola oceny. W czwartej klasie (tereny przydatne dla turystyki) znalaz³o
siê 25 jednostek, a w pi¹tej (bardzo przydatne dla turystyki) tylko 6.
Wyniki waloryzacji przyrodniczej wskazuj¹, ¿e przewa¿aj¹ca czêæ obszaru gminy jest
ma³o przydatna do celów turystycznych. S¹ to g³ównie tereny rolnicze, ma³o atrakcyjne
dla turystów, chocia¿ interesuj¹ce pod wzglêdem krajobrazowym. Nie s¹ one dostêpne
do penetracji, ale mog¹ tworzyæ ciekawe panoramy i stanowiæ t³o dla bardziej atrakcyjnych elementów przyrodniczych. U¿ytki rolne s¹ wa¿n¹ czêci¹ krajobrazu kulturowego
Warmii. Tereny zakwalifikowane do klas IIIV zajmuj¹ 29,5% powierzchni. Ich udzia³ jest
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wystarczaj¹cy, aby gmina mog³a podj¹æ starania w celu dalszego rozwoju turystyki,
np. poprzez wytyczanie szlaków na potrzeby turystyki kwalifikowanej: pieszej, rowerowej
i konnej. Znajduj¹ siê one g³ównie w po³udniowej czêci gminy i pó³nocno-zachodniej.
Na rysunku 1 widaæ wyranie, ¿e grupuj¹ siê one w skupiska. Jedno z nich znajduje siê
w okolicach Reszla. Wysoka punktacja tych jednostek wynika z du¿ej ró¿norodnoci terenu. Znajduj¹ siê tu g³ównie ³¹ki i pola uprawne, urozmaicone zielonymi wyspami zadrzewieñ i zakrzaczeñ oraz ródpolne oczka wodne, poprzecinane kana³ami melioracyjnymi. W zag³êbieniach terenu zlokalizowane s¹ tereny bagienne. Wp³yw na wysoki wynik
tych terenów ma równie¿ rzeka Sajna oraz du¿e zró¿nicowanie ukszta³towania terenu.
Centrum miasta Reszel zwaloryzowano w IV klasie, g³ównie ze wzglêdu na znaczne
deniwelacje terenu, przep³ywaj¹c¹ rzekê i zajmuj¹cy znaczn¹ powierzchniê park miejski
Zielona Dolina (kwadrat nr 66). Nale¿y równie¿ wspomnieæ o trzech pomnikowych
drzewach w miejscowoci Klewno. Dwa okazy klonu pospolitego (Acer platanoides)
o obwodzie 2,5 i 3 m s¹ jednak z³amane na wysokoci 3 m. Trzecim pomnikiem przyrody
jest buk pospolity (Fagus sylvatica) o obwodzie 3,2 m i rozpiêtoci korony 24 m.
Kolejnym obszarem szczególnie wyró¿niaj¹cym siê pod wzglêdem przyrodniczym s¹
okolice wsi wiêta Lipka. Maj¹ one inny charakter ni¿ okolice Reszla. Jednym z g³ównych walorów jest tam Jezioro Dejnowa (1,2 km2, g³êb. 33 m) o wyd³u¿onym, rynnowym
kszta³cie. Ca³y zbiornik wraz z przyleg³ymi terenami nale¿y do Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Legiñsko-Mr¹gowskich. Jezioro ma jednak strome brzegi, co utrudnia dostêp do lustra wody. Zbiornik, otoczony du¿ymi powierzchniami lasów (z³o¿onych
z drzewostanu wierkowego, dêbowego i sosnowego), ma natomiast du¿e znaczenie krajobrazowe. W miejscowoci wiêta Lipka znajduj¹ siê dwie aleje pomnikowe. Pierwsza
z nich sk³adaj¹ca siê z 10 dêbów szypu³kowych (Quercus robur), o obwodzie od 2,75 m
do 3,85 m, zlokalizowana jest niedaleko bazyliki. Drug¹ alejê, równie¿ dêbow¹, tworzy
osiem drzew o obwodach od 2,70 m do 4,10 m rosn¹cych przy drodze nr 594 w pobli¿u
lasu. Po³¹czenie wszystkich tych elementów zadecydowa³o o przypisaniu jednostki nr 116
do V klasy przydatnoci. Równie wysoko oceniono fragment terenu niedaleko wiêtej
Lipki, który w waloryzacji oznaczono kwadratem nr 135. Na wysoki stopieñ przydatnoci
mia³a wp³yw przep³ywaj¹ca têdy rzeka Dajna, otoczona rolinnoci¹ ³¹kow¹. Na tym odcinku p³ynie ona w¹wozem, co dodatkowo podnosi atrakcyjnoæ obszaru. Wystêpuj¹ tu
równie¿ tereny podmok³e i ródpolne, a tak¿e ma³e zbiorniki wodne. Ca³oæ mieci siê
w Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Legiñsko-Mr¹gowskich.
Na skraju obszaru opracowania usytuowana jest kolejna wysoko oceniona jednostka
nr 205. Przez jej teren przebiega granica gmin Reszel i Mr¹gowo. Znajduje siæ tu jedna
z zatok Jeziora Kiersztanowskiego (1,5 km2, g³êb. 32,5 m), przez które przep³ywa Dajna.
Obszar jest silnie pochylony w kierunku pó³nocno-wschodnim, ze zboczem przecinanym
przez naturalne rowy; w czêci nie zajmowanej przez zbiornik wodny  prawie ca³kowicie
pokryty drzewostanem wierkowym i grabowym.
Najwiêksze skupienie wysoko klasyfikowanych jednostek znajduje siê w po³udniowo-zachodniej czêci gminy. Zlokalizowanych jest tam piêæ z siedmiu jezior gminy:
Trzcinno, Klawój, Pasterzewo, Widryñskie (1,3 km2, g³êb. 27 m) i najwiêksze na obszarze
opracowania  Jezioro Legiñskie (2,3 km2, g³êb. 37,2 m). Oprócz nich wystêpuj¹ mniejsze
zbiorniki wodne, stawy i oczka wodne. Brzegi jezior Legiñskiego i Trzcinno porasta
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rolinnoæ drzewiasta. Zauwa¿alne jest znaczne ró¿nicowanie wysokoci terenu. Jednostki obejmuj¹ce te tereny nale¿¹ce do V klasy przydatnoci, oznaczone s¹ numerami:
177, 179, 191. Wszystkie wystêpuj¹ na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Legiñsko-Mr¹gowskich, w granicach którego znajduje siê linia brzegowa Jeziora Legiñskiego
oraz las mieszany z drzewostanem wierkowym i dêbowym. Krajobraz ten urozmaicaj¹
niewielkie, podmok³e ³¹ki ródlene. Brzeg zbiornika w tym miejscu jest stromy, a przebiegaj¹c¹ tam drogê znacznie wzniesiono ponad teren, co sprawia, ¿e staje siê ona
punktem widokowym na taflê wody, wyspê i drugi brzeg jeziora. Jednostki 179 i 191
przylegaj¹ do siebie. Kwadrat oznaczony numerem 179 prawie w ca³oci pokrywaj¹
wody jeziora i wyspa. Pole oceny nr 191 obejmuje w ca³oci £ê¿any i równie¿ zawiera liniê brzegow¹ jeziora. Znajduj¹ siê tam te¿ mniejsze zbiorniki wodne oraz ma³y strumieñ
koñcz¹cy swój bieg w jeziorze. Obok strumienia, oko³o 700 m od zabudowañ, wystêpuje
g³az z ró¿owego granitu rapakiwi, o obwodzie 14 m, objêty ochron¹ w formie pomnika
przyrody.
Z przeprowadzonej waloryzacji wynika, ¿e w badanej gminie znajduj¹ siê tereny przyrodnicze interesuj¹ce dla turysty. Skupiaj¹ siê one w kilka g³ównych grup: okolice Reszla, wiêtej Lipki, Bez³awek, Widryn i £ê¿an. Ka¿da z nich prezentuje inne walory przyrodnicze. Wystêpuje tam tradycyjny krajobraz rolniczy, malowniczo meandruj¹ce rzeki,
(przep³ywaj¹ce przez jeziora czy w¹wozy), falista rzeba terenu, jeziora o ró¿nym ukszta³towaniu brzegów i pokryciu powierzchni zlewni. Walory te predestynuj¹ najwy¿ej ocenione tereny do rozwoju turystyki poznawczej, której celem jest obserwacja i poznanie
przyrody, oraz turystyki kwalifikowanej umo¿liwiaj¹cej rozwój fizyczny w atrakcyjnym
otoczeniu przyrodniczym.
ANALIZA WALORÓW KULTUROWYCH GMINY RESZEL
W celu ustalenia szczegó³owych danych na temat potencja³u kulturowego badanego
obszaru sporz¹dzono wykaz zabytków gminy Reszel. Uwzglêdniono w nim 291 obiektów,
dla których okrelono lokalizacjê, numery kart gminnego i wojewódzkiego rejestru zabytków oraz skategoryzowano je wed³ug funkcji.
Sporód wszystkich obiektów zamieszczonych w wykazie (tab. 2), 91 jest wspólnych
dla wojewódzkiego rejestru zabytków nieruchomych lub archeologicznych i gminnego rejestru zabytków, 30 wystêpuje wy³¹cznie w rejestrach wojewódzkich, a pozosta³e
170  w rejestrze gminnym (stanowi¹ potencjalne propozycje do objêcia ochron¹ konserwatorsk¹).
Najliczniej wystêpuj¹cymi zabytkami na terenie gminy s¹ budynki mieszkalne  187,
które w zdecydowanej wiêkszoci znajduj¹ siê w Reszlu  186. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹: zachowany bez przekszta³ceñ budynek us³ugowo-mieszkalny XIX-wiecznej apteki, zlokalizowany w pobli¿u ratusza, oraz willa Maria (zdobione naro¿niki, ³ukowato
wygiête pilastry i szczyty zamkniête esownicami). Jedyny, uwzglêdniony w wykazie, budynek mieszkalny poza granicami Reszla, zlokalizowany jest w wiêtej Lipce. Jest to
drewniany dom z elementami muru pruskiego.
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Tabela 2. Zestawienie liczbowe zabytków w gminie Reszel
Table 2. The list of historical monuments in the municipality Reszel
Nazwa miejscowoci
Name of place

Kategoria zabytków
Category
of monuments

Reszel

wiêta Lipka

£ê¿any

I

186

1

II

17

III

Inne
Others

Ogó³em
Total

0

0

187

2

0

2

21

16

1

0

0

17

IVa

2

0

0

0

2

IVb

1

0

0

0

1

Va

4

2

1

4

11

Vb

4

3

0

2

9

VI

0

0

0

2

2

VII

0

0

14

1

15

VIIIa

0

1

2

3

5

VIIIb

4

1

1

10

16

IX

1

0

0

0

1

X

2

0

0

0

2

XI

1

0

0

0

1

XII

5

0

0

0

5

ród³o: Przybylska [2011]
Source: Przybylska [2011]

Wród 21 budynków u¿ytecznoci publicznej najistotniejsze s¹: ratusz miejski w Reszlu, dawna i aktualna plebania kocio³a parafialnego p.w. w. Piotra i Paw³a oraz dawna
karczma, a obecna restauracja w wiêtej Lipce.
W kategorii budownictwo przemys³owe, poprzemys³owe i gospodarcze dominuj¹
obiekty z Reszla (16 sporód 17). Do wojewódzkiego rejestru wpisano gazowniê miejsk¹,
której budynek wzniesiono w 1887 r. i przebudowano w 1905 r. w stylu neogotyckim,
oraz XVII-wieczny spichlerz o konstrukcji s³upowej.
Obiekty warowne s¹ najmniej licznymi i jednoczenie najistotniejszymi zabytkami
w gminie. Najznamienitszy z nich jest zamek biskupów warmiñskich w Reszlu. Nale¿y ponadto wspomnieæ o pochodz¹cej z prze³omu XIV i XV w. baszcie obronnej i fragmentach
murów miejskich.
Administratio Locorum 11(2) 2012

188

Iwona Po³ucha, Emilia Marks

Kolejn¹ istotn¹ grup¹ zabytków jest budownictwo sakralne. Najbardziej znanym walorem gminy jest sanktuarium maryjne w wiêtej Lipce i powi¹zane z nim budynki.
Oprócz niego, istnieje jeszcze 10 innych, cennych kocio³ów i kaplic, m.in. koció³ parafialny
p.w. w. Piotra i Paw³a. Wa¿nym elementem w krajobrazie regionu s¹ kapliczki i krzy¿e.
W wykazie znajduje siê dziewiêæ takich obiektów. Jako jeden potraktowano zespó³ kapliczek ró¿añcowych przy drodze z Reszla do wiêtej Lipki z 1968 r.
Dwa zabytki archeologiczne, po³o¿one na obszarze badañ, uwzglêdniono tylko w wojewódzkim rejestrze zabytków archeologicznych. Znajduj¹ siê one w piglówce i Bez³awkach.
Licznie jest reprezentowana zabudowa dworska i folwarczna (15 obiektów). Na szczególn¹ uwagê zas³uguje za³o¿enie w £ê¿anach, z którego pochodzi wiêkszoæ obiektów
umieszczonych w wykazie.
Wyró¿niaj¹c¹ siê grup¹ jest zabytkowa zieleñ, któr¹ podzielono na dwie podkategorie. Pierwsz¹ z nich s¹ parki. Wszystkie (5) wpisano do rejestru wojewódzkiego.
Z kolei do drugiej zalicza siê cmentarze (16), z których ¿aden nie jest wpisany do tego
rejestru.
Na terenie opracowania znalaz³ siê jeden zabytkowy uk³ad urbanistyczny  Starego
Miasta w Reszlu, od zewnêtrznej linii obwarowañ z zabudow¹ z póniejszych okresów.
Interesuj¹cymi obiektami s¹ reszelskie mosty gotyckie na rzece Sejna: Wysoki
(ul. Mazurska) i Niski (ul. P³owce).
Najmniej liczn¹ kategori¹ s¹ pomniki i obeliski. Znajduje siê w niej jeden obiekt 
obelisk zlokalizowany na Placu Paderewskiego w Reszlu.
W ostatniej kategorii umieszczono pozosta³oci dawnej zabudowy i bytowania ludzi.
S¹ to g³ównie zachowane fundamenty i fragmenty piwnic, elementy redniowiecznego
systemu kanalizacji oraz nawarstwienia kulturowe starego miasta wraz z zamkiem.
Zdecydowanie najwiêcej z zabytków uwzglêdnionych w wykazie znajduje siê w Reszlu  243 (pola oceny nr 52, 53, 66, 67, 81), w tym 65 jest wspólnych dla analizowanych
rejestrów (rys. 2).
Jak wynika z przeprowadzonej analizy, badana gmina posiada du¿e zasoby obiektów
kulturowych bêd¹cych wiadectwem przesz³oci, które mog¹ byæ wykorzystane do celów turystycznych. Najwiêksze skupienie zabytków wystêpuje w miecie Reszel, które
stanowi g³ówny orodek kultury w gminie. Kolejnymi obszarami wyró¿niaj¹cymi siê pod
tym wzglêdem s¹ wiêta Lipka i £ê¿any. Analizowane obiekty maj¹ ró¿ny charakter, co
dodatkowo wzbogaca i zwiêksza potencja³ obszaru. Liczebnoæ, jakoæ i ró¿norodnoæ
zabytków gminy pozwala na jej dalszy rozwój w kierunku udostêpnienia walorów w ramach turystyki krajoznawczej i kulturowej.
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Rys. 2. Rozmieszczenie przestrzenne walorów kulturowych gminy Reszel z uwzglêdnieniem
liczby zabytków
Fig. 2. The spatial distribution of cultural values of the municipality Reszel including
the number of monuments
ród³o: Opracowanie w³asne
Source: Own study
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PRZYDATNOÆ TERENÓW GMINY POD WZGLÊDEM PRZYRODNICZYM
I KULTUROWYM
W celu wyznaczenia obszarów ³¹cz¹cych w sobie walory przyrodnicze i kulturowe, na przyrodnicz¹ mapê waloryzacyjn¹ na³o¿ono siatkê kwadratów z numerami obiektów z przeanalizowanego wykazu zabytków gminy Reszel (z zachowaniem kategoryzacji
wed³ug funkcji). Na³o¿enie na siebie obu map pozwoli³o na wskazanie obszarów najbardziej przydatnych do rozwoju funkcji turystycznej. Zarówno w wyniku waloryzacji przyrodniczej, jak i analizy walorów kulturowych stwierdzono wystêpowanie wyranych
skupieñ wysoko ocenionych jednostek. W wielu przypadkach tereny wyró¿niaj¹ce siê
pod wzglêdem przyrodniczym pokry³y siê z terenami wystêpowania wa¿nych i licznych zabytków. Wytypowano trzy obszary, które w najlepszy sposób ³¹cz¹ oba typy
walorów.
Pierwszym z nich jest miasto Reszel wraz z okolic¹. Jest ono centrum administracyjnym i kulturalnym gminy. Na jego terenie znajduje siê wiele zabytków budownictwa
mieszkaniowego, sakralnego i warownego. Ponadto zlokalizowane s¹ tu hotele, pensjonaty oraz restauracje, co oznacza, ze walory zosta³y udostêpnione dziêki istniej¹cemu zagospodarowaniu turystycznemu. Rozwojem kultury w gminie zajmuje siê Miejski Orodek Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna. Historiê regionu mo¿na poznaæ
w reszelskim oddziale Muzeum Warmii i Mazur. Miasto jest tak¿e malowniczo po³o¿one.
Jego panoramê mo¿na podziwiaæ z drogi powiatowej nr 112 na wysokoci Mnichowa.
Widoczna jest dominanta w postaci kocio³a parafialnego p.w. w. Piotra i Paw³a oraz
subdominanta  zamek biskupów warmiñskich, otoczone zabudow¹ mieszkaln¹. Nowym
elementem panoramy miasta s¹ wiatraki elektrowni wiatrowej. Zlokalizowane s¹ poza terenem gminy (gmina Kêtrzyn), jednak wp³ywaj¹ negatywnie na pejza¿ ca³ej okolicy. Przez
Reszel (na dnie g³êbokiego w¹wozu) przep³ywa Sajna, w której dolinie, u podnó¿a zamku, znajduje siê park miejski uznawany za jeden z najbardziej atrakcyjnych pod wzglêdem krajobrazowym w kraju.
Kolejnym wytypowanym obszarem s¹ okolice wsi wiêta Lipka. Mieci siê tam
najbardziej znany walor kulturowy gminy  sanktuarium maryjne. Nie mo¿na jednak pomin¹æ innych, towarzysz¹cych mu obiektów, takich jak: kapliczki ró¿añcowe wzd³u¿ drogi
wojewódzkiej 594 na trasie Reszel  wiêta Lipka, klasztor jezuitów, czy figura Matki Boskiej na kolumnie (kapliczka barokowa). Na uwagê zas³uguje równie¿ drewniany dom
z elementami muru pruskiego oraz park o charakterze krajobrazowym w zespole klasztornym jezuitów. Miejscowoæ ta równie¿ ³¹czy oba rodzaje walorów. Jest po³o¿ona nad Jeziorem Dejnowa, w otoczeniu drzew. Zabudowania i koció³, ze wzglêdu na usytuowanie
w dolinie, s¹ widoczne dopiero po wjedzie do wsi, któr¹ otula ciana lasu.
Trzecim terenem wyznaczonym do dalszych badañ s¹ £ê¿any. Ta wie jest po³o¿ona
nad Jeziorem Legiñskim, a od strony pó³nocnej oddzielaj¹ j¹ od pobliskich miejscowoci
lasy. W £ê¿anach znajduje siê za³o¿enie dworsko-parkowe, w którym woda stanowi wa¿ny element kompozycji. Dwór znajduje siê w niedalekiej odleg³oci od jeziora na wzniesieniu, w centralnej czêci parku, którego ca³kowita powierzchnia wynosi 6,5 ha. W £ê¿anach, inaczej ni¿ w innych pochodz¹cych z tego okresu parkach, od frontu, na
pó³nocy zlokalizowano otwart¹ ³¹kê, opadaj¹c¹ w kierunku Jeziora Legiñskiego. StanoActa Sci. Pol.
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wi³a ona otwarcie widokowe na taflê wody, zapo¿yczaj¹c krajobraz spoza podstawowego
uk³adu. Z biegiem lat na ³¹kê wkroczy³a jednak rolinnoæ drzewiasta, zas³aniaj¹c ten interesuj¹cy obraz [Urban i M³ynarczyk 2010].
OCENA PRZESTRZENI KRAJOBRAZOWEJ METOD¥ KRZYWEJ WRA¯EÑ
Dokonano oceny wizualnej krajobrazu za pomoc¹ zmodyfikowanej krzywej wra¿eñ
w obrêbie trzech miejscowoci. Jako pierwsz¹ przeanalizowano wiêt¹ Lipkê, oznaczaj¹c
na ortofotomapie najwa¿niejsze obiekty w tej okolicy oraz sporz¹dzono krzyw¹ wra¿eñ
(rys. 3) wraz z dokumentacj¹ fotograficzn¹.

Rys. 3. Ocena krajobrazu wsi wiêta Lipka metod¹ krzywej wra¿eñ
Fig. 3. The landscape evaluation of the wieta Lipka village with method of experience curve

wiêta Lipka usytuowana jest na pograniczu Warmii i Mazur. Tu¿ przed wjazdem do
wsi, od strony Reszla, znajduje siê tablica graniczna tych regionów, a zaraz za ni¹ rozpociera siê widok na cianê lasu, któremu przyznano 6 pkt na krzywej wra¿eñ. W odleg³oci 200 m od tego miejsca zaczyna byæ widoczna naturalna dominanta w krajobrazie
miejscowoci  tafla wody Jeziora Dejnowa (7 pkt i 9 pkt).
Kolejne widoki przedstawiaj¹ce zabudowê wsi nie s¹ ju¿ tak atrakcyjne (5 pkt) i napiêcie emocjonalne powoli s³abnie. Dzieje siê tak do momentu pojawienia siê pierwszego
otwarcia widokowego na las, które urozmaica znacz¹co widok (6 pkt). Jednak zapomina
siê o nim, gdy w polu widzenia nagle pojawi siê sanktuarium maryjne. Ze wzglêdu na
walory obiektu i znaczenie dla uk³adu kompozycyjnego oraz spo³ecznoci lokalnej przyznano mu najwy¿sz¹ notê (10 pkt).
Ciekawym i wartym uwagi akcentem jest pomnik Jana Paw³a II i kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego. W kompozycji, przez któr¹ przebiega³a trasa, znajduje siê drugie otwarcie
widokowe na las w kierunku Reszla, które równie¿ otrzyma³o doæ wysok¹ ocenê (6 pkt).
Obiektem koñcz¹cym krzyw¹ wra¿eñ jest zieleniec. Jest on zadbany i ma ciekaw¹ kompoAdministratio Locorum 11(2) 2012
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zycjê oraz po³¹czenie widokowe z pobliskim obszarem podmok³ym, uznano go za pozytywny element krajobrazu wsi (7 pkt). Opisywana miejscowoæ jest zadbana i interesuj¹ca zarówno dla pielgrzymów, jak i turystów.
Kolejn¹ poddan¹ badaniu miejscowoci¹ by³a wie £ê¿any. W tym wypadku równie¿
zaznaczono na ortofotomapie najwa¿niejsze obiekty oraz graficznie przedstawiono krzyw¹ wra¿eñ (rys. 4).

Rys. 4. Ocena krajobrazu wsi £ê¿any metod¹ krzywej wra¿eñ
Fig. 4. The landscape evaluation of the Lezany village with method of experience curve

Trasê rozpoczêto od po³udniowego krañca wsi. Rozpociera siê tam malowniczy widok na pola uprawne i zadrzewienia ródpolne, który oceniono wysoko (6 pkt). Niestety,
kolejnym elementem wy³aniaj¹cym siê z sylwety wsi jest dysharmonijna zabudowa wielorodzinna, która w ¿aden sposób nie nawi¹zuje do gabarytów lub formy zabudowy
wiejskiej. Zmniejsza ona w znacz¹cym stopniu atrakcyjnoæ krajobrazu (2 pkt). Pozytywnymi elementami urozmaicaj¹cymi zabudowê s¹ otwarcia widokowe. Jedno z nich tworzy
widok na zadrzewienia okalaj¹ce £ê¿any, prze³amuj¹c monotoniê budynków. Zadrzewienia wymagaj¹ jednak drobnych zabiegów poprawiaj¹cych estetykê. Kolejne otwarcie widokowe jest du¿o ciekawsze, gdy¿ stanowi je droga biegn¹ca do s¹siedniej wsi, otoczona polami i terenami zieleni, z widoczn¹ lini¹ horyzontu (6 pkt). Niestety tu¿ przy niej
znajduje siê pojemnik na odpady, który uniemo¿liwia swobodne podziwianie krajobrazu
(2 pkt). Elementem, na który nale¿y zwróciæ uwagê, s¹ ogródki dzia³kowe. Choæ miejscami wystêpuje w nich rolinnoæ obcego pochodzenia, mo¿na tu te¿ zaobserwowaæ wiele
gatunków charakterystycznych dla krajobrazu wiejskiego (4 pkt). Kolejne otwarcie ukazuje zabudowania folwarczne, tworz¹c ciekawy widok z dominant¹ (8 pkt). Krzywa po raz
kolejny spada ze wzglêdu na le dobran¹ formê budynku sklepu (2 pkt). Koñcowy odciActa Sci. Pol.
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nek badanej trasy uznano za najbardziej atrakcyjny. Na tak¹ ocenê wp³ywa m.in. obecnoæ po³o¿onego nad jeziorem parku, zachowanego w dobrym stanie (9 pkt). Na jego terenie znajduje siê najwa¿niejszy zabytek w £ê¿anach  pa³ac. Podobnie jak park, jest on
w dobrym stanie, pod sta³¹ opiek¹. Ze wzglêdu na po³o¿enie na wzniesieniu góruje on
nad wsi¹, a jego wartoæ podnosi historyczne znaczenie (10 pkt). Naturaln¹ dominantê
stanowi Jezioro Legiñskie powi¹zane widokowo z ca³oci¹ za³o¿enia i bêd¹ce jego integraln¹ czêci¹.
Jak widaæ na krzywej wra¿eñ, w miejscowoci znajduj¹ siê obiekty wzbudzaj¹ce skrajne emocje. Szerokie spektrum punktacji z jednej strony wiadczy o wysokim potencjale
obszaru, z drugiej pokazuje, ¿e dla osi¹gniêcia celu konieczne jest podjêcie dzia³añ podnosz¹cych estetykê miejsca. Dla poprawy atrakcyjnoci turystycznej niezbêdna jest eliminacja lub zamaskowanie elementów dysharmonijnych. Warto równie¿ zadbaæ o tradycyjne ogródki, które mog³yby staæ siê wizytówk¹ wsi.
Ostatnim badanym obszarem by³a redniowieczna czêæ Reszla. Ze wzglêdu na du¿e
nagromadzenie zabytkowych obiektów, wyznaczono potencjaln¹ trasê krajoznawcz¹
o ³¹cznej d³ugoci 600 m ukazuj¹c¹ ró¿norodne walory kulturowe i przyrodnicze w przestrzeni miejskiej. Eksponowanie ich pozwala na poszerzenie zainteresowania turystów
cennymi obiektami (rys. 5).
Proponowan¹ trasê oceniono za pomoc¹ krzywej wra¿eñ (rys. 6). Zaczyna siê od zieleñca przy ul. Bohaterów, który jest uporz¹dkowany i zadbany. Aktualnie nie wystêpuj¹
tam elementy nawi¹zuj¹ce do historii lub tradycji miasta, które wprowadza³yby zwiedzaj¹cych w tematykê (5 pkt). Podobn¹ notê jak zieleniec otrzyma³ obszar z murami miejskimi (5 pkt). S¹ one zachowane w dobrym stanie i poroniête bluszczem. Ogrodzenia znajduj¹cych siê naprzeciw budynków nawi¹zuj¹ materia³em i kolorystyk¹ do murów.
Nawierzchnia z kamienia naturalnego wp³ywa pozytywnie na odbiór przestrzeni, ale mankamentem tego odcinka jest trzepak do dywanów zlokalizowany tu¿ przed murem. Kolejnym dysharmonijnym elementem na trasie s¹ pojemniki na odpady, umieszczone przy
baszcie obronnej. S¹ to elementy ruchome, ale wykorzystywane w ci¹gu ca³ego roku,
wiêc maj¹ wp³yw na odbiór wizualny przestrzeni. Zani¿y³y znacz¹co atrakcyjnoæ terenu
przy baszcie (3 pkt). Wartoæ ta zdecydowanie wzrasta przy otwarciu architektonicznym
na centrum miasta z sylwet¹ zamku (6 pkt).
Dalej droga przebiega pomiêdzy zabudow¹ mieszkaln¹ a murami miejskimi, a¿ do budynku willa Maria. Jest to jeden z najciekawszych budynków mieszkalnych w miecie
(6 pkt). Nastêpnie trasa przebiega obok kocio³a farnego pw. w. Piotra i Paw³a. Obiekt
ten widoczny jest prawie z ka¿dego miejsca w miecie i dominuje w jego panoramie. Dodatkowo jest otoczony zieleni¹, dlatego otrzyma³ najwy¿sz¹ notê (10 pkt). Oprócz jego
walorów wizualnych, nale¿y równie¿ wspomnieæ o mo¿liwoci zwiedzania wie¿y kocielnej, z której roztacza siê widok na panoramê ca³ej okolicy. Pomiêdzy kocio³em a star¹
plebani¹ po raz kolejny obraz psuj¹ pojemniki na mieci. Pomimo fatalnego stanu technicznego, budynek niegdy zamieszkiwany przez proboszcza przyci¹ga uwagê turystów.
Wskazane jest wyeksponowanie tego obiektu, dlatego nale¿y zabezpieczyæ go przed
dalszym niszczeniem i podj¹æ prace nad zabezpieczeniem jego konstrukcji. Najbardziej
znanym zabytkiem Reszla jest gotycki zamek biskupi. Jest on jednym z podstawowych
elementów tkanki miejskiej, który podobnie jak w przesz³oci pe³ni wa¿ne funkcje dla
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Rys. 5. Zabytkowe obiekty w Reszlu usytuowane przy proponowanej trasie krajoznawczej:
a  willa Maria, b  koció³ w. Piotra i Paw³a, c  stara plebania, d  zamek biskupów
warmiñskich, e  kolegium jezuickie, f  most gotycki, g  panorama Reszla
Fig. 5. The historic objects in Reszel situated along proposed sightseeing path: a  the Villa
Maria, b  the Church of St. Peter and Paul, c  the Old Vicarage, d  the Warmia Bishops
Castle, e  the Jesuit College, f  the Gothic Bridge, g  the panoramic view of Reszel
ród³o  Source: Fotografia w³asna  own pictures
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Rys. 6. Ocena proponowanej trasy krajoznawczej metod¹ krzywej wra¿eñ
Fig. 6. The evaluation of proposed sightseeing path with method of experience curve

spo³eczeñstwa. Jest ponadto powi¹zany z krajobrazem parku rozpocieraj¹cego siê u jego podnó¿a. Z tych wzglêdów uzyska³ najwy¿sz¹ punktacjê (10 pkt). Nastêpny spadek
na krzywej po raz kolejny jest spowodowany wystêpowaniem w ¿aden sposób nie zamaskowanych pojemników na mieci. W jednej linii z zamkiem znajduje siê dawne kolegium
jezuickie, które stanowi wa¿ny obiekt historyczny miasta (7 pkt). Podobnie jak cerkiew
p.w. Przemienienia Pañskiego (dawniej koció³ Trzech Krzy¿y) znajduj¹ca siê w zespole
kolegialnym (7 pkt). Ostatnim obiektem na wyznaczonej trasie jest most gotycki Wysoki na rzece Sajna. Rozpociera siê z niego widok na park miejski. Pierwotnie stanowi³
jedn¹ z trzech bram miasta (9 pkt).
Przeprowadzona analiza pokazuje bogactwo i ró¿norodnoæ zabytków znajduj¹cych
siê na terenie Starego Miasta w Reszlu. Znaczne wahania napiêcia emocjonalnego s¹
spowodowane wystêpowaniem elementów dysharmonijnych, które nale¿y wyeliminowaæ, aby wykorzystaæ potencja³ miasta.
PODSUMOWANIE
Kszta³towanie krajobrazu jest procesem wymagaj¹cym starannego planowania, które u³atwiaj¹ badania waloryzacyjne. Wartociowanie walorów krajobrazowych jest niezbêdne do
racjonalnego gospodarowania zasobami gminy i okrelenia optymalnego sposobu u¿ytkowa-
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nia terenu. Badania pozwoli³y jednoznacznie stwierdziæ, ¿e gmina Reszel posiada wysokiej jakoci walory przyrodnicze i kulturowe pozwalaj¹ce na rozwój funkcji turystycznej.
Walory przyrodnicze o najwiêkszej wartoci znajduj¹ siê w okolicach Reszla, wiêtej
Lipki, Bez³awek, Widryn i £ê¿an. Walory kulturowe maj¹ szczególne znaczenie w Reszlu,
wiêtej Lipce i w £ê¿anach. Wyniki badañ wskazuj¹, ¿e wyranie grupuj¹ siê one na
wskazanych terenach i wzajemnie przenikaj¹. W zwi¹zku z tym wytypowano obszary
strategiczne dla rozwoju turystyki w gminie  Reszel, wiêt¹ Lipkê, £ê¿any. Ka¿dy z nich
prezentuje inne wartoci. Wystêpuj¹ tu krajobrazy: rolniczy, wiejski, miejski, sakralny
i warowny, które harmonijnie przenikaj¹ siê z przyrod¹.
Obecnie ponadregionalnym zainteresowaniem cieszy siê wiêta Lipka (turystyka pielgrzymkowa) i ewentualnie Reszel (Szlak Zamków Gotyckich). Tymczasem w analizie przyrodniczo-kulturowej wykazano, ¿e gmina ma potencja³ rozwoju zrównowa¿onej turystyki
wypoczynkowej, krajoznawczej i kwalifikowanej w formie turystyki rowerowej i pieszej.
Dla zwiêkszenia atrakcyjnoci wszystkich typów krajobrazu, a jednoczenie ka¿dego
z osobna, wskazane by³oby ich po³¹czenie w jeden szlak za pomoc¹ tras turystycznych.
Pozwoli to na lepsze wykorzystanie walorów odwiedzanych okolic wiêtej Lipki i Reszla
przez pokazanie turystom dodatkowych atrakcji, dla których warto bêdzie przed³u¿yæ pobyt w gminie. Taka strategia bêdzie mia³a szanse powodzenia, je¿eli powstanie zaplecze
towarzysz¹ce, w tym wypo¿yczalnie rowerów, sprzêtu wodnego oraz rozbudowania baza
¿ywieniowa na terenach do tej pory s³abiej zagospodarowanych. Równie istotna jest
rozbudowa sieci komunikacyjnej decyduj¹cej o dostêpnoci regionu.
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THE EVALUATION OF THE NATURAL AND CULTURAL VALUES OF THE MUNICIPALITY RESZEL FOR TOURISM DEVELOPMENT
Abstract. Appropriate use of space helps to develop investments and the entire region
more intensively. To determine the best use for land, its suitability for tourist purposes
must be estimated. Land should have a variety of natural and cultural values, which
together form the tourist attractions. The valorisation of nature examines elements of the
landscape created by nature, while cultural valorisation analyses elements of the
historical and cultural heritage. The aim of this paper was to carry out a natural and
cultural valorisation of the municipality of Reszel for tourism development and to
identify the best forms of tourism. In addition, a landscape evaluation with the
experience curve method is presented. As a result, the municipality Reszel was divided
into areas of variable suitability for tourism. Based on this research, places with tourism
potential were selected and the route of a sightseeing path was proposed.
Key words: landscape, tourism development, suitability for tourism, valorisation
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TASKS AND EXPECTED RESULTS OF THE RURAL AREAS
DEVELOPMENT: LITHUANIAN AND POLISH CASES
Iwona Po³ucha1, Jan Þukovskis2
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Abstract. The economic growth, its quality and other characteristics depend not only on
economical capacity of the country, but also on the clearly formulated economical
development tasks and expected results. The aim of the research was to convey and compare
the tasks and expected results of the process of rural areas development in Lithuania and
Poland, in accordance with the rural areas development conceptions and historical
context of the development of European Union, as well as Lithuanian and Polish
legislation. Most of the discussions are in the form of a scientific debate. The main
directions of the agriculture and rural development in Lithuania and Poland are presented
as the results of the research.
Key words: agriculture, development, rural areas, legal regulation

INTRODUCTION
Rural areas development policy is defined as a set of measures, regulations and
actions to be implemented by the state in order to influence the size and profitability
of the production in rural areas. In modern market economies the policy is focused on
concentration and specialization of rural areas development as well as accelerating
technological and agrotechnical progress, in order to ensure the efficiency of this
sector of the economy and prevent the depopulation of rural areas.
After accession of Lithuania and Poland into the European Union, rural areas
development processes in these countries intensified. It was not only a result of certain
changes in requirements and new legislation that came into force, but also more
intensive financial support. Both countries at the same time began to receive the
structural support for rural areas development. In the time of accession, the economic
Adres do korespondencji  Corresponding author: Iwona Po³ucha, Katedra Architektury
i Agroturystyki, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski, ul. Romana Prawocheñskiego 17,
10-727 Olsztyn, e-mail: iwona.polucha@uwm.edu.pl
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situation in both countries was not the same, so the practical tasks of development
assistance had to be different. Over time, rate of development in both countries began
to differ as well.
In most cases, the rural areas development is analysed in the scientific literature,
in the context of the theory of economic growth. The goal of the economic growth is to
increase populations welfare, which can be achieved by increasing manufacturing,
services and consumption. The structure of the consumption within the certain
population can be distorted and the final goal may become unreachable if errors are
made in shaping the production structure and the selection of the economic
development guidelines. On the other hand, a significant proportion of resources may
be used inappropriately, and the economy faces serious problems trying to cover these
losses. The economic growth, its pace, quality and other characteristics depend not
only on the agricultural capacity of the country, but also on the clearly formulated
economical development tasks.
The aim of the research was to convey and compare the tasks and expected results
of the development process of rural areas in Lithuania and Poland, in accordance with
the rural areas development conceptions and historical context of the development
of European Union, as well as Lithuania and Poland legislation. Objectives of the
research were:
 to show, in chronological order the changes in the conception of rural areas development in European Union;
 to formulate the essential aspirations and features of the present-day rural areas development conception;
 to identify the directions and the expected results of the rural areas development
in Lithuania and Poland;
 to compare the essential results of rural areas development in Lithuania and Poland
for the period from 2004 to 2012.
METHODS OF THE RESEARCH
The paper shows the historical context and impact of European Union, Lithuanian
and Polish legislature regulating on development process of the rural areas. Analysis
and synthesis of monographic sources and case studies, induction and deduction were
performed. First of all, consideration was given to the historical experience of the
European Union and formulated General Economic Policy objectives. The timeline of EU
goals and objectives were analyzed. The sequence of EU goals and tasks has been
identified and assessed. Further, the Lithuanian and Polish laws regulating the
development of rural areas were considered. The laws and other regulations, which had
formulated and rural areas development goals and objectives, had been chosen and
evaluated.
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RESULTS OF THE RESEARCH
Historical and geopolitical context of results of the rural areas development
The history of the rural areas development is more than 50 years old. The Treaty
of Rome, which in 1958 unified the European market, was seeking to facilitate the
conditions of the creation of agriculture, which can fully satisfy the needs of the EU
population. This agreement describes the work productivity increase through
the technology and technological innovation, the stabilization of agricultural market,
the balance of prices, and the rise of farmers life quality. However, soon it was
confirmed that the rural areas development problems cant be solved using only
agricultural sector force [Poviliûnas 2002].
Until 1970s, in the Western European countries within the European Community,
the rural areas development had been equated to the resolution of agricultural production
issues, hoping that this will help to solve all the problems of the rural communities.
During this period, the focus was raising on productivity in agriculture and increase in
harvest. The village was seen only as an industry of the food and raw materials, with
the principle the more on the cheap [Grant 1997].
The need to form a specific politic of the rural areas development was established in
the 8th and 9th decade of the 20th century. The main tasks became:
a) the diversification of agricultural economy and the new job-creation;
b) the restructure of the rural physical and social infrastructure, due to the increasing
number of people, who are not occupied with a primary agricultural production;
these people have specific needs, different from those of the traditional farmers;
c) the education in the field of civil activity and responsibility in rural population through the rural communities, non-governmental organizations and other public groups;
d) the strict observance of environmental requirements and the preservation of the
distinctiveness of landscape, revealing the importance of organic farming;
e) the protection and fostering of a rural ethnographic and moral heritage, viewing this
as an opportunity to alleviate the alienation of members of the post-industrial communities, to restore the citizens neighborly communication and a deeper perception
of the common peoples and nations aspirations [The Future 2007].
The main principles of the EU rural areas development and integrated rural areas
development concept are stated in the European Councils Charter of the Rural Areas,
formulated in 1995, and in the Charter of Cork Conference, held in 1996, in Ireland.
The most important provision of the Corks Conference was impressively expressed in
the conclusion: to make rural areas more attractive to live and work, seeking to make
them the centers of a more meaningful life for people of any age [Community
policies 2002]. This provision also is emphasized in the decisions of the regional
agricultural and rural areas development policy conference Communities Policy and
Mountain Areas.
The Charter of the Rural Areas (enacted by the Council of Europe Parliamentary
Assembly on the 28th July, 1995) provides the following common definition for rural
areas development: the predominant agricultural activity; the open green areas
providing ecological functions; de-concentrated distribution of the citizens and
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the property; certain residential area systems, allowing people to communicate directly
when making decisions about the management; man-shaped landscape; unique local
(regional) culture [Jeschke 1996].
In the process of formulating the proposals for the programming period of 2007
through 2013 new functions were defined for the rural population: the nature-friendly
diverse economic activities, the preservation of the natural landscape, the protection
of the historical and cultural monuments, their environmental disposition and adaptation
for cognitive educational activities, the ethnographic creativity fostering and its
transmission to the future generations [Planting Seeds 2004].
The Council Regulation (EC) No. 1698/2005 enacted on September 20th, 2005, on
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) support for the rural areas
development, defines the aims of rural development and the framework governing it, in
order to improve:
 the agricultural and forestry competitiveness by supporting restructuring, development and innovation;
 the environment and countryside by supporting the land management;
 the quality of life and promotion of the diversification of economic activities in rural
areas [Council Regulation ... 2005].
The Council Regulation (EC) No. 1698/2005 states that a future rural areas development policy focuses on three main areas: agriculture and food economy, the environment and the wider rural economy and population [Council Decision... 2006].
The legal regulation of rural areas development in Lithuania
The main legal documents establishing the policy of land use for Lithuanian
agricultural and food economy and rural areas development are: The Agriculture and
Rural Development Strategy [2000], Republic of Lithuania Law on Agricultural and
Rural Development [2002], National Strategy Plan 20072013 for Rural Development
[2006].
The general aims of the agricultural and rural areas development strategy are:
 `to increase the competitiveness of the land, food and forest sectors, creating opportunities for the diversification of economic activities in the rural areas,
 to improve the quality of life in the rural areas,
 uphold the natural, human and other values,
 to reduce disparities between urban and rural life, as well as between the different regions.
The goals of the agriculture and rural areas development strategy are as follows:
a) the competitive market-oriented family owed agriculture farms, ensuring a stable
supply of high quality consumer food products;
b) agriculture and food products export development, allowing better use of existing
opportunities and provide employment in rural areas;
c) public support for agriculture, the basis of which is the protection of the domestic
market and the support for the producers of the agricultural production;
d) environmental protection, ecological farming, upholding biodiversity and landscape
preservation;
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e) the possibilities of the economic activities diversification in the rural areas, and for
the agricultural producers  to engage in additional economic activity;
f) the equal rural economic and social development, corresponding to the regional
characteristics;
g) the effective system of agricultural education, training, consulting and education,
closely linked to the production [The Agriculture 2000].
In the Republic of Lithuania Law on Agricultural and Rural Development [2002],
rural areas development is defined as follows: the improvement of the life quality for
the people living in the rural areas, the improvement of the quality of the rural social
infrastructure, community relations, ensuring the economic and social cohesion,
the protection and upholding of rural ethnic culture, landscape and natural environment
[Republic of Lithuania 2002].
The newest approach to the rural areas development processes is associated with
the term of balanced or continuous use and consumption. The sustainable rural areas
development promotes not only storage, but also the sustainable use, which means
creating the harmony between all of the objectives, corresponding to the requirements
of each area (economic, social, cultural, legal and environmental). It is relevant to the
preparation of the rural areas development projects, because the world development
itself requires the continuous use. In addition, the participants of rural areas
development must explain not only the existing resources in the rural areas but also the
potential resources and opportunities to interact closely with the higher authorities and
partners from other rural areas.
The following tasks of the sustainable development were formulated:
 to maintain the rapid economic growth and macroeconomic stability;
 to promote the competitiveness of Lithuanian companies;
 to promote the job-creation and invest in the human resources [The National Strategy 2006].
In general, the adequately alternative conception was formulated by the Lithuanian
Rural Research Center. It sets out the directions of the rural areas development:
a) large, specialized farms using modern technologies that can compete across the EU
and the transatlantic market;
b) family farms that are meeting local market needs, rapidly adapting changes, optimally
using the available land, becoming principal guardians of landscape, ethnographic
and moral heritage in the rural areas;
c) the multipurpose economic formations, occupied in non-traditional agriculture and alternative (non-agricultural) activities, developing crafts, services, rural tourism, i.e.,
small and medium business;
d) an exemplary educational farms for various purposes, testing the latest technologies,
equipment, and new products;
e) the resettlement to the rural areas of the professionals working in the cities, their
contribution to the preparation of regional and local strategies, upholding the cultural activities, promoting the economic and cultural cooperation of rural areas [Jasaitis 2006].
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Legal regulation of rural areas development in Poland
Since the beginning, the Polish economic transformation has created a number
of important programmatic documents applicable to Polish agriculture and rural areas
development policy. They had a clear mission: to create long-term strategy and to
define the agricultural and rural areas development policies. In 1990 the original concept
of the transformation process was created under the title of The Strategy of Rural
Areas and Agriculture Development in 20072013. The essential ideas of the strategy
were: 1) the development of agribusiness, de-monopolization and the privatization
of state farms, processing industry, transport and storage infrastructure, 2) supporting
agriculture and processing by creating a good institutional environment for the food
sector. This document outlined the following objectives:
a) increase of employment and labor mobility in rural areas,
b) rapid privatization of small industrial units
c) intensive growth and creation of alternative sources of employment,
d) development of social insurance network [The Strategy 2005].
Main new directions for tasks for period from 2013 to 2020 are: climate change,
renewable energy, water, biodiversity, accompanying measures in the dairy sector,
innovation [Position of the Polish Government 2012]. They will have a significant
impact on the process of rural areas development in Poland.
Practical example of rural areas development tasks from Poland countryside
The mission of Chelm Municipality Development Strategy for the years 20072015 is
to run the multi-development processes to enable sustainable and balanced
development of the municipality to improve the quality of life for its residents.
Raising the standard of living will be characterized by an increase in household
income, improving access to education and training, which ultimately will affect the
education level of growing population, increase of employment and productivity. This
in turn will result in the increase in community members participation, reduction
of unemployment and the improving health of residents.
Improving quality of life will be characterized the increased level of security among
citizens, social infrastructure and cultural life in a clean environment; the ability to
participate in tourism and culture. Moreover, harmonization will improve family life and
social activity [Municipality Chelm 2012].
Legislation sort out the issues relating to the development of rural areas, according
to local conditions (tab. 1). It makes possible to improve the standard of living, while
maintaining environmental resources.
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Table 1. Common and different tasks of the rural areas development process in Lithuania and
Poland
Tabela 1. Ró¿nice i podobieñstwa w procesie rozwoju obszarów wiejskich na Litwie i w Polsce
Tasks
Zadania

Lithuania
Litwa

Poland
Polska

Common
Wspólne

a) to intensify growth of the economies in rural areas;
a) wzmocniæ intensywnoæ rozwoju gospodarki na obszarach wiejskich;
b) to find the alternative sources of employment;
b) znaleæ alternatywne mo¿liwoci zatrudnienia mieszkañców;
c) responding to new challenges, e.g.: climate change, renewable energy, wate biodiversity;
c) szybko reagowaæ na nowe wyzwania, jak np.: zmiana klimatu, zastosowanie energii
odnawialnej, ochrona zasobów wodnych, ró¿norodnoæ biologiczna;
d) to create better conditions for employment;
d) polepszyæ warunki zatrudnienia;
e) to raise the standard of living in rural areas;
e) podnosiæ poziom ¿ycia na obszarach wiejskich;
f) to promote social activity in rural communities.
f) wspieraæ aktywnoæ w spo³ecznociach wiejskich

Different, depending
on the country
Ró¿ne, w zale¿noci
od kraju

a) to create large, specialized farms;
a) tworzyæ du¿e, wyspecjalizowane
gospodarstwa;
b) to create family farms that are meeting
local market needs;
b) tworzyæ gospodarstwa rodzinne, które
bêd¹ spe³nia³y potrzeby lokalnego rynku;
c) to develop the multipurpose economic
formations;
c) rozwijaæ wielofunkcyjne formacje
gospodarcze;
d) to promote alternative (non- agricultural)
activities;
d) promowaæ dzia³alnoæ alternatywn¹
(pozarolnicz¹);
e) to promote the competitiveness
of companies;
e) wspieraæ konkurencyjnoæ
przedsiêbiorstw

a) to stimulate labor mobility;
a) stymulowaæ mobilnoæ na rynku pracy;
b) to accelerate privatization of small
industrial units for installation;
b) przyspieszyæ prywatyzacjê ma³ych
zak³adów przemys³owych;
c) to develop social insurance network
of people in rural areas;
c) rozwijaæ sieæ ubezpieczeñ spo³ecznych
mieszkañców na obszarach wiejskich

Source: Own study
ród³o: Badania w³asne

CONCLUSIONS
1. Farming in rural areas has three main functions:
 economic (food and feed production, manufacturing raw materials for processing industries, participation in the Gross Domestic Product increase);
 social (increased and stable employment level);
 environmental (transforming the natural landscape in a rural area).
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2. It could be stated that the tasks of the development in rural areas are focused
on the sustainable development and the receivable support may be channeled towards
four most urgent rural areas development directions:
 to enlarge the competitive ability of the land, food economy and forestry sector;
 to preserve the landscape and beautify the environment;
 to promote the quality of life in the rural areas and diversification of rural economies;
 to support the local active groups in the preparation and implementation of their strategies.
3. The 1st direction will target human and physical resources in agriculture, food
and forestry sectors (knowledge transfer and innovation) and qualitative production.
The 2nd direction is intended to protect natural resources and property, as well as to
protect the high value natural farming and forestry systems and to preserve the European
rural cultural landscape. The 3rd direction helps to develop the local infrastructure and
human resources in the rural areas, seeking to improve the conditions for economic
growth and the creation of the work places in all sectors, and the diversification of
economic activities. The 4 th direction introduces the opportunities for innovative
management through local bottom-up approach to the rural areas development.
4. Thus, the main goal and expected result of the development in rural areas is that
the agriculture shall remain competitive, and the village shall remain alive and viable. To
make it possible for people to live there and be able to secure a good future. Only
improved quality of life in the village will attract people to live and work there.
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ZADANIA I OCZEKIWANE REZULTATY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
NA PRZYK£ADZIE LITWY I POLSKI
Streszczenie. Wzrost gospodarczy, jego tempo, jakoæ i inne cechy, zale¿¹ nie tylko od
ekonomicznego potencja³u ka¿dego kraju, ale równie¿ od jednoznacznie i jasno sformu³owanych zadañ rozwoju gospodarczego. Celem artyku³u by³o porównanie zadañ i oczekiwanych rezultatów w procesie rozwoju obszarów wiejskich Litwy i Polski. Badania polega³y na porównaniu teraniejszej sytuacji w obu krajach z ogóln¹ koncepcj¹ rozwoju
obszarów wiejskich z uwzglêdnieniem historycznego kontekstu reform Unii Europejskiej.
Wynikiem analizy przepisów prawnych Litwy i Polski by³o wskazanie podobieñstw
i ró¿nic w rozwoju tego sektora gospodarki. Dyskusja mia³a formê debaty naukowej,
a jej wynikiem s¹ wnioski dotycz¹ce perspektyw rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w obu krajach.
S³owa kluczowe: obszary wiejskie, przepisy prawne, rolnictwo, rozwój
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